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 : (ىناثلا . رمحا])
 8 ىذا ةلاءاعش حرشفف 00 صايرلا مسن 3م 28 |

 3| تنسش « ل_ضافااملاءال « ضايع 52592
 حئادملاعاوناب وهىذلا «لئاضفلا 8 1 0

 ميعاد “بي سدي خم ندلاٍباهشدجأ انالوم ب ىرح 7

 هللاددمغت ىرمدملا جافا 0 ا
 ىف هنكسأو 0 هاء جرب :

 همركو هك

 نيمآ

 نا د 2221-00
 ىلعل اهدلاح رش هشماععو -

 ىلاعت هللا هجر ىراقلا را
 0 الا

 2 و

 2 2 (ةبررمدملاةيرهزالا ةعبطملاب]) 7 2 2

 (ةيرجه موب ةنس)



 9 0 ريل
124 00 2 

 10 م 0 م # [2 يا 2 1 2 هش يا 2
 28 1 5 ك7 0
 0  ك يل ا # * | 3 2 د

 0 اد 0 أ لم اة

 1 يدا | يبا د0 ديد وص د و يي يعدم | مانام

 هقصو ىةحتوا<وأ“ 101 0ا اا 0000010 0000000 |

 ىوه.اعملاعت هللا ىلص

 لصأامأ) اجيضوت اهب
 اكدارفاىأ (اهعورف

 ن-هاهياعبنا ثيحنم
 اهتدعموهىذلا لقعلا

 0 2292222224 1مل نحيل هنا مد ) 052
 اهعيجملاةراشالا واح رص قالخالا لوصأ نايبادوةعمىللدغلا اذه ه:(اهعو رقلصأامأ ل دف)#
 (رصنعو) هلبقدر وك ذا قالخاالاهعورفريمضو اه ملسو هيلع ىلاعتهللا ىل هدعصو قةحتلاك ولت

 داربت قلطأ اذارصانعلا وّةداملاو لصالاءانءمو عدف أ ىناملاو رهشأ لوالاواه>فوداصلا ةدوه

 عوبش عج(اهعيباش) هلوةىفعيبانيلاوا,مُمدادجالا ع.يج بكر ئاراخا اوءاوفاوءاملاونارتلا اهب

 حطسلاو طا نمدزحةطقنلاو (ابت :رثادةطقنو)ءاملاهتمرجفتيام لكو نيعلاكهمءاملا عسبتي اموهو مكي(اهعيباني رصنعو]

 الا ل 1و وال قن وكي اردتسم عطسلا ناكاذافةحطسم طوطمت نم حكرعأ عا وداصلا ونيغلا
 ىحس عظسلاكلذو ازكرمىم.تةطقنلا كإةؤةي وآسثمحطسلاب طيع ىتذلارب دتملا ط# اىلا همم 3 امتاكىذلااهلصأ
 ةرج_ثهياعقالخالا ىنيمىذلا لقعلاهم_ثفانهامهمم لك ةداراحص وهب طيحلا طل |ذك وةرئاد درا ل
 كل”ني_عيههمش مث هريسغهيعفتني وامر هظااماهتارعواهرونوقال_الا اهعورفو لقعلااها_صأ || 2 0 فلععلاو
 عطسك قالخالاواهبناوج عسي ىواسني لدتعملا طسولا ىفةطقنب رمش مث نم ضال اهئاكفالخالا || 0 انا
 عنمهنالذكر حا نمه_هنخمدشاذاهةعنمذوخأىأقةسثموهو لهقعلاف لاقفاهم طرح طغوأ ى 0 رئاددطتو

 ال 1 قلل ل1 ار لاف كو فو هللا هنح اضءادتلال ا جادا وهوا شعم قادوا رالاع هيجئانم || ب ةكدلا ا طتواهزك رع
 3 ١ 3 ىأ (لةعلاف) اهرادم

 عومسمو ع وبطمنالةعلقعلاههج وهلا مرك ىلع لاوا ذو هتمداق:لا لعل ىلع قاطبو معلا لوبل

 بسكامث د4 | ىو «عنتم نيعلاءوصضو سمشلاءوض عفشبالاك عوممنكملاذا عوبطم عفنالو

 نورخآ لاقورهوج وهءاكلا ضع. لاتو#ىدر نعءدرب وأ ىدهيملا هيدبيلةعنم لضفأ أيد دح 1

 قارشاب سفنلا ءلاردا
 هر ونة افاوأ»ر وهظ

 لقعلا انهه.دارملا سدلو كاردالا أ, ثنمىهةي_سف:ةوقهباعصالاو فاعل اوأ ءاسدلا )| <22 فاش ىدح 2 ا

 ىأ(هفمث عني ىذلا) هلوقوهلثكن وأ وقيالع رشلال هأن الل .ةئلاعفلالةعلابىه.ملا رشاعلا 0 / 4 5
 : 5 3 0-0 6. - 6 ءلل< 0 تايلحلاب بتعدلل

 ىو كرمال واس 2 نواز اجلا يرسل اور اوتو عر هيوئارشلار امو جز وانما ركان(ةقرعلاو)
 كاردا



 (ةءاصالاو)م علا نس> ىأ محلا حتفب (ةنطغلا ةدوجو) هماكحأو هذوفن ىأ (ىأرلابوةث)لالصأ هنوك نهى" '(اذهنمعرفتيو)

 حارا عار ااوريغالعئرلاب م (ناظلا فدصو) باوصل !ه+و ىلع ضرغلا كارداامدارملاو رحابة: ىفو عفرلاب

 -هزلاوأ ب راما و و ته سس 2 ل لبببببل
 ىا [(بق اوعللرظنا !ااو)

 تقاراع قردتلاو لماتلا

 اهدو_#زيمةيلرومألا ١]

 ؛ صسْنكم الب

 0-لا “تي _ 2 557979007571719797979719191919093و٠٠٠0001101919111ا 9ؤلكللدلليل->لهلل»>للبطلملل سمت تلل لل 755513-32

 ى-ععنوكتاهناىواضيما!لاقو لهحلا. ق.سامأ ها لي ةوتا.ئرحا كارداةفرعملاوتالكلا كاردا
 هللاىأ مهماعب هللاممتوماعتالم_مودنمن رخآوىلاعت هاوقىف(اكةغرعملا ىنعبنوكي علا نااملعلا
 ىلءىاطال ةقرعملا ىععمل !ءلاناناوح رصهيلعاضرتعم ىثحلا لضافلالاقةقر ءملا ىدعلعلاو مهقرعي

 اندررقتلا“ ال ةؤرعمىمسالهلاا اءهلوةقفكةاو ااحرشف ذا سلا هيف عمت ءىلهكلا قءسهئاضةالهنلا

 رسك نيم رحا ماما نا لان جباونملا ىلع تكن ىفىلاعت هللا د ال ءلا ظنا هيفءاطخواعاجاةغلالو
 عا منا نيملكست الز هللا هله احصل مالكو تيد 41 ىف دروهللا ىلع ةفر عملا قالطا او هن أعلا

 نع)ال- ص ا اذ ارهظل و ىنمايىأ( عرفت در ىيرشلاو هبيخ هذ مواد تقلا اا

 لقعلاوهىذلا ل اللتر اما اذهو ىلبهتيدعت فورعملاوأ شن: ينعم عرفتي نيمضتل نعبءادع(اذه
 ىذمىأسقا هسكو 1 :مورومالاةاوعدب كرد ء ءهيكر 39 اه ف هيأرذاغت ىأ (ىأرلاب وت” )

 ريس هينا دلال ةفاومىأ(ةبا ىالاو 0 لاق“نالاد ع :رمعو ردا ىهو(ةنطفلاةدوجو) هلوقف

 لاوأك نم لاك اوال“ ةفاومىأ(ن ظل قدضو) ىأرلا ب وةثل

 اعمسدقو ىاردمن 001-< ناعااين ظدىذلاملالا

 لاواكاهدهاش ورومالا ب قاوعرظن هن ”اكىأ(بقاوعالر د ةلاق)

 :اصهللام نظل ا ليمك ىرأ 9 يا مح هربا وح راكم

 حالصهيفام ىأىأرلا بوق" ىلءفوطعمعو# موا ب قاوعلا ىلع فوطءمرو رم (سفنلاعاصمو)

 كسفقت ودع ى د ءاوربك أدا ميج هنأت هديرتاعا معناموأ# مع :ادءىأ(ةوهشلا# :دهاج ول اةريخو

 سوس + :كوهلوقل ىلرع اظواوهود .اءكاذاهساسن مرابهريغل(ةسايسلا نسحو) ل يدنج نيب |

 قرظنلا( ريبدةلاو) هنايب رماكبي رعتلا لاسر ىف لاك نبا همهوت[كاب رعم سدلو انرمارمالاو سان |
 161 اراب عا ئاسنلاا ::ةاوزاضإ ضي[ هل_.ةالريمست فطءوهواتتاوعورو لإ ادا

 ام.قانركذ ىأ(ان رشأدقو) هنا 2 اوبذكلاك نا:الا هب صني وم ديام لك ةلرت ءأ(لث اذرلا بنحتو)

 اضيأةرابعلا اهيداريدقةرامعلا ل انا ءامىلعقاطت تناكناو هر اشالاو هنأ مص قماندروأاه.ذ 5 مد

 لقعلل زاثلاو 0 هةياع كاعت هللا ىلص هللوالاريمضلا (ماللاوةالصل اهيلعدت مدناكمىلا) ةثكذ 53

 دا راال ياو هم هيقدمل :رواع نودي رب لضفلا ن مناكعن الف نولو#ي ل' اضغلاق هب وعملا هم را ناككملاو ظ

 :مهيقأم د نحالو هدم .زكمىفةغلابمدب رجتا اةقي رط ىلءهرمالثل مو هلزئاحهنا ى :هعىلةءا|نمهناكمأ| ١

 ا اك(هاوسرشتاهغاس ل ىلا هياغلا لعل نموهتمهغوليو) هلعادريغنمفلكتلا ]|
 ةاوماحت قو ]وقعلاتراحىأل صفلار افقد الا لوقعل ا تراح هاوقب ىلع مفرظلا ل. :(كلذنم

 هتياغدغواب و هتمهناكممىلا ةراثالل !عدهنا لي قو الجال لوةعلاتراحىأ ةيليلعتذاوأهرخآ ىلا ظ

 نمىبعملاليقو ممهلظذا ويلا كعفني ناوىلاعت هاو: ىفاكةيليلعتذاو لاهل ةلالجن لجأ نمىأ
 هاكاذهىفام الو وةحالادرغ كلذ نوكك نأ زر و كلذداةةعاسح ىنقح:مهل < ةلالجن ا لجأ

 ولعمرم- عدخاس ملهذمناكم ىلا هتراشا ن ملعب هنال هل قام ىلءفواععمهنا ىلرهظ ىذلاو فلكل نمإ

 لانا“ هاف عطأقلا ليل دلاب ىةحّدم ماهل < د!الجت او دهأ ثم سش وس هشمردةولعذالاقهن اكفهيقرهاظ

 رظانلاةلواد_ة:مررعلا مالك و نآرقل |ىفوهو ىنءملا لع فطعلا ىمس هلة هولةعلاو س4 ا.هيلع
 الولذ ةيحان ناديبالو * تامليعقنىرت نا كد هلوةؤفليهسلاح رشف شدجما

 الوج ىداو نتا 5 لقط لدللاو هر

 اب قا تام ماكل حئادملا

 ىأ ( (سفنلالاصمو)

 اهعفاتمو اها

 اهلا اهتءقاع ن سادم
 ةدها>مو) اهيلعامن ود

 ًابتعنادا ىأ(ةوهسشلا

 مدرلاخسنا| ضع ىو
 ةدها ع هذه عرفتي وىأ

 ماقال
 اهاجوتالفغلاوتاوهللاو

 تاداعلاوتاعاطا | ىلع

 عفرلاب(ةسايسلا نحو )|| نس
 ةلادعلاب سان د فاكأ

 ققووةجهللا ف د_صو
 ىأ(ريبد_ئلاو)ةجمنلا

 مهروءالريبدتلا نسحو
 ءانتقاو) اداعمواث أعم

 ىأعفرلاب (ل_ئاضغلا
 بنو )لثأد ءامشلا سكت تن

 لا !!لص<و(لث اذرلا

 ىوفاوةوهْدلاةقل اخع

 ىدهحلاوةعد شلاق هد
 ا ؟هادقوإاا

 هل-< ىأ (هناكم هىلا)

 هيلعيلا تهل ىلكهنم)
 لاكن «هنكم:اىأ( لو

 ساساوهىذلا لقعلا

 عيج ف لد_ءاابل معلا

 لعفلاو لوقلا بئارع إلا_- ةضللل ذل: ج ددوم لك لك 1
 ل.ءاكلا لقعلا ىلع عرفا لصا 4| ملعلا نمهنكعو ىأ(لعلا نمو) هلوصح ىف هاوصؤل اك ىلعهنم ءاوصوملاو ىأ (هنمهغوابو)

 ملعلاولقعلا نمل ةلالج لجأ نمىأ (كلذ ن هل #ةلالجذ ا وءاوسرشب اهغلبي ل ىتلا) سن ىف "ىو ةياغللهغومب ىأ (ةياغلا)



 ىأ هَةقح م ىورنو (ىةدشمهن ) عرش امر يب قو( عرتتاتلا

 13 هعد مدد ةحسأ ىلو عم كلاب ءىأ

 قا راح

 دارطاو) قدصل | قةوو

 ارم ا كب
 هلئامش رارمتسادهاش و

 قذو ة. رهاظلاةيضرلا

 ناؤةيئطاملاةبهملا هلاؤحأ
 نطاملا ناوذع رهاظلا

 ه.ئاعع_ثرتيءانالاو

 0 ) علاطو)

 عم اوج)]ةعلاطملاقدر طب

 يلا ريسلا (هملك

 ندحو) يدا تكلاو

 (هريسعئادبو هلثامش
 ىف ىأرو م ىأ
 هد ا الخآس ثكلا

 رهسو ةعلدم ملا هريكسو

 ك-و) ة 0
 ءاقما مك 0 , (ه«ةيدح

 همس م والا تاو

 ةلمعشملا هش داحأ ىأ

 ةلماثلا ةلهاككلا 5 ا ىلع

 لم-علاو ل_ءلاناقال

 عدلاطىأ (هماعو)

 ىنام) 2 1 هزم اا

 (لديختالاو ةاروستلا

 ح-تقيو ةزم-هلارسسكي
 اما (ةلزخ- ابتكلاو)

 ام ةإ-ئاماوةإ_صقم
 قد درع هل ١ حجات

 (ءاكحلا محو ةل-لا

 م عمكح 52212

 تا هئقرغمو

 ىأ( ةيل لا ممالا ريسو)
 ىأ(اهءابأو) ةيضاملا
 اءاردنالا صصقىف اهعئامو

 مايالا ىلايللا ىف 5 ماظنلا ماعلا ادد ماعنالاك ماوعلا حرز

 0 انما ءاهردةواعفبدرال هرحأ ىقهنعوطقمتبأ“

 ىأ( هلاوحأ ىراع) لاطب ىأديزملاعراض ا, نوكي نأ رهظالاودرحملا عراضملا
 ب

 1115 .ىرداا لع فاعلا هن ايسوبأ هلعجو ةلرادتمالو آربت سل ىتلانالرمابكرادتم |
 اهبارغزيخ الا معانالو 8 هريشعنيحاص هاو بل مث

 تا :ىقدأ طديدقو مالكه فوم هولا ىلع شطعلا نعي وهننب قركو 0 الاو إ

 هل4- >والو هل. .ةامىلءاؤوط ءمناك تراح هاوةر هات هد اها سوأو لصالالةراش اًكالذن م هاوقدىب اا

 0ع ىلا كك رتاوا ل45 كل 2 ند كرا رعوففي رشلاقالخالا نم ه(منمعر 06 :امو]

 عج(هلاو رام تك ارتلا صاوخ عت قمرات [كهبدسم نع بدلا ريسع ف إ- دكا 0 3
 ةظحالم عم هغطل 0 الو هلاوحأ ق هتداعبب ترحامدا رااو: اكال .ىمولص 2 ذلا اىردح ه 0

 وهودر لك 30 اع ةفاذار طالا/ (هريسسدا 6 ارد 3 قاعار هه ملا الوأ 72 ل

 اهدار ا١اناكنا و ري_تالهذسا ل 9 نانرعلا ةدراطمهخمودور ءوأد صنم : *فلخ ىرخلا

 لاحم ىأهلاو >ىراحمهلو ةقءاونا اهدار طالا مدا راالت هوا ِه رءلانرما كابا /تاقصلاو هام

 دا رطالاةك مو ئردق ىأدر طرا منالاو ىرذاضعبهم مب عون ةرطاودص دار طالاو 1

 ةراعد ناوهتةمدستمستكلالوادج قهريسىرح ى لاو 5 ل ف مهنا دو وله اع 6 "دا

 تتكلادار ما و عمأح 000 ماوجولاطو] د- كار * م4 ءام :كالودر 0 9

 0 ءاك 4 اوءاغا ءلالوةعاويقرمح: ”يتلاعدلاة عماله ا رمش !!ثيدحالةعماكا

 لاوةفدلاو واخ اوى :ءعلامث 2 عمى هوهمالك ىلع قوطعمر كا( هل ِّ

 دارنا مش وةعبدمأ هريس ىأ هرهس عب أدب ا اء نك 0 امل مشن -ه0- [ار ولا 0

 لولا ىهو فاكس حت وع اها 0 اوال >رك>و 5 را ما رود كدا تكا

 ديد_ثقلا(“ هارت دكلاو ولم دال وه ةاروعلاق ةامعهمأ ءد) فورعمشي داو قا ى م رغاسدصملا

 الل ١ لو نهال سما اور زاك مال اوت الصلا مويا 0 تن :الا ىلع 2 ا

 لقوا وادا هول عفن اعز و و هعابو اولا تا رووا ا 5 2 هل لءقكلز "1 كتكلا

 ظافلالا ماكحأ | 4 .عىرحيل ىربدقترأ اذهو. مم نم حقت دقورسسكل مان 0 .كالاوةلءوقا مرو

 ملا نم 8 هلام ىأةمكح عج( ءّمك ارو كو الكرمغقىرد يو 5 الاذإه هيف هلا |

 داقودر ءةنادواحدا مسرع مك ب 5 7 ىقهبو اكلم ماا أهعجمب 15و ا دعا 0 4 ناكم حاف موم]اك

 ةيوينلاظ 000 1 هايرثلا سأن ل |ثنداحالا قدر و ةردكا ترد ةهدعلا) ط

 ثدح وهم ءاعدللا لص ناكاك لا ارحالا نمم.م هز عقوامىأ (ةب الا م 0 ككال

 ادهب تعا مارالا نافأ مالداح هواهم هرح قاهعت م دوا !(اهمانأو) مث مثاغن 3 ناكامول مدا 0 اى نع

 ىعلااذفاريشمهلقا 5 او هيث ةقم ةحراصعما ثقالطاوهد تاع موو 0 : اك ىدعملا

 0 ناشر ره 3 ,«تدنع

 مانا 6 0 5 بو ع و 33 ىذمام رب أ ىلع مايابنات اك

 بر نهرا ١ ”.مالوأ هيف عقو ىذلاهدر ري ام كو ول جلا ال )ل املا ترم 5

 دنا 1: ا م م ءملا ىلدأ قه - كنيال 5

 0 ايسلا (مانالاتاسا مسو) 52 !انل[ت در هاهو كا اًممالاو كللذرم_غىلاد_ هاك هر ودق

 هلاقأك : اراد. 1ان_سدح ةارتملانسلو د ا الاب احا 0 ا طء_ضصا

 ضرالا ىلعاموأ نسل اوأ سنالاوأ موللا هن رت_ه.اج ةراسعمانالا لقد ىفأ 8 ا الو نامل لا

 اطر اكرو هرسدلا فقد اطهننامز 2

 0 عاونأ ىأ(مانال تاسايسو) لاعفالاو هلاوةالا قةعقاول اىأ(ل ٠ : الايرضوزةعلاسا



 5 باد”الا لصأو)اعورفوال اوصأ عماكحأ ناب ىأ ( ع.ئارشلارب رقتو)

 ىف عرشلا ماك ا. قاعتءامز ا. +ىأ ( عئارشلاربرقت :و)هيلافاضرامسةمفاةةيفقلخلان 71
 ىرسانا|اويسدأت:ىلاباد" الالو ص ناب ىأذ ةسؤنلا اد" الا ليصأ ولا هريغر تالماعمل
 ةلداغ او: حالما نعهيونو هموق لك رزعاو هرك | اشوهيلعىلاعت هللا لص هلوقك مهتار واحتو مه لاحم

 ةميش و( هدب تاعتاوز دود ءان ءملااوة سن انثءامامالةسدقتاهأم بو اورا ة2اوداهتدا وةوراك

 ىلا) ركذامامو 8 خا مهلا ىدعمد_ ماو مهتاداعىأف ار هالات ثنمفاصنالااولاق: داعلا ىفو

 هءلعه مزاكاهلهأ دا ى 0 ركلاهنيلا1 :ريغو تطااكةفاأس !امالافحن اك ىلا( للعلا نونف

 الم اد (<>>) امهم ال اكءاذث 5 ا ا 0 !عهاوادة-اوأوي ؛هياوددقا(ةودق 0

 ىرهزالا ءرك ذو احلا ن اهرملا هلان زك اهرمسك هي 000 :لا طبضب نيعلا حّدشب (ةرابعلاك) هيلع
 | افا يملا وهو اين ع ا < عسنلاق ىذلاوهطبضرلمنالا رهو

 ملء تل ةوكَن اسنالا ندد صرا وعن :موناط.شلا. نم ةملظايؤر مأ كح ىلع مالة>ء-صلا

 نافذا. اكد وادوسةظمإ ملكا املك أوأا رح و ءامىأر فةدوربلاوأ ءللع :ءدقوتارانىأر كةرار 2#

 ىرعملاكاقكءآ 1 هد قهرك- ة؟ستاغنماذكوام لد :وأنالو مالحأ ث اعضأى مسا وادا سىأرذ

 ىادوأر طا وحمد ءألت ءاذا 2 ةلمل لك ىناو كا

 مالح ثاغض اوهئثارخناكن او # عقاوشالوهقارش ناك نا
 ندعلا ىثالع 0 حورلا اهكردتوأ اعرشلال-هأ ل ةرلا كله هلا هعربملا نمايؤرد

 ظع مدسا ىد> ايف عا هاشم قبو ةظفاحلا فم درتق احل ماّءوقلا ىلا ويقل ىل اءالا *اللابتلصتاو

 ءاب دنالا اءؤرهف ردك الا اوهو ل. 1 الع < وهذ هب هنأرام عقوة روق ىوقلاو ةيسدقسفنلا تناك ن اذ

 0 8 :لو هد عيدا 1 ليل ادارألا ذل م, مملس ىلع ناك ن هو مال !اوهالصلام راع

 رع ءاهاءقوور وصةيك ادعوأ ا :ةاوأ ىعمهيسأم ءاع كفا ؟لاوينلاس سات انور

 قلاق اريمعت ريع لأ ةي ةدد_ثشندقو 2 سرك ةرارعو ةمالطر قدامك حتفلابةرأ ٍ,عمضلايربعي فيقحملاب

 0 :[تدد ىلع ترثعدةمرسساوريمع هلاودب دا انتريعندر كف مه اراهسوب روس قف فاشك- /

 وهوهيلعلدب لماك- !|ىقدرمملا

 ١ ارايعم الحلا تنك و 00 ا تربع مايؤر تدأ ار

 طاف :دءقلاقو هري_غو سوماقلاس>اصوىر# هوم اك ةغللا قه. ق“ : ون نههرك ذاماز_ه ه ىبتنا

 6 مح تيراالو عماج 0 0 هلا ناك | نءءاوفارويعلم الكلاب صدت َنيعلارس

 رد :[هناوريغال كك لامي ماح كا ملا ص هب مهو" ذر غالذحو تعم هيقاوما ىنعل ىس مناد ةرلارعسفت

 مالك هنا لاذ ن هم كتم كك د م أح مل هيءاحام ءا تكاعمسءاس أ واعلط م ظالاازه

 ىعمق- .ةدئاماو ةرابعلاو ىب» 11 ىفأط اند ارالا عقد اها 1و دارا ىلع مكدود راع

 وهو 0 راطلاو) هعد اعل هلاند رد[ 25و ةومن الا ثك< دي لاىذشت ةيوذلا ل علو هل عا ذه سدلف

 ثدحن 000 نايا ندب خ -ءهذا ارااوريسك -!انالاهيقن ل 6 ؟ىلمعتس م هناالاءاطلا ث

 6 | كر انىوتلا هدم كيطلاد رفا دقوء ا: ءاهيبرءللولث والا موا ع نموه مرارة

 مول- ءلا ٠ نموهد ريداقملالاوحأ < فرع هلا ملعراص مث ذاك ىععسس>رد_صمءا4اريسكب

 كيةرامعلا

 وحأدب فرعن1- ءوهوه-_ءاعد- ةقوما ناسك اد- هبورك ذ (ضئارفلاو) ةعد- ةلاةيضاررلا

 قالاأ وةيمالسالا مول_ءل|نهوهوه- هص رقدللا نالك_طو رغم ىءعة-ض رق عجوهو ثيراوملا

 0/2 لس سي هت داك 100-21556755

 باور سد-انو وىأ(ةسف وع :|

 قوة وغرملا نادآ الا

 رهاظ 00

 م-كاو) ىرمعت هنأ

 قال_خالاىأ (ةدرهجلا

 ىأ (مولءلانونق
 ىلاة-.,:موأ ةمضنم

 عامنأ ن
 فانصأو فراملا

 ذ_كئاىتاا) فراوعلا

 هلع ه-مزاك اهلهأ

 ايف ماللاوتالصلا
 فاقلاع 9 (ةودق

 ل كلذري غ

 مضلا مث رهشأ رسكلاو ||

 ا 5| ىدت ةمىأ

 َْىَأ (ةدحهنارام ا 9

 ام هنراشأ امد تاو

 ةنبةلالد اهريسغو
 (ةرابعل اك)ا اولد“ او

 رعرددمنعلا نكي

 ريمعتلا ىءكرخ »ا ؛ايؤرلا

 اهتبقاعركذ ىأريسقتل و

 لل : ا *هواهرعأ خ آو وه

 اهعحرموال" امرك ذىأ

 ءاطلا ثرلثتب(تطااو)
 مسك !اوءابلادب يدشتو

 بط ردص# «حصغأ أاوعصأ|[7

 ءأو هدلا فص ووحجاعىأ

 ىنىدشس رات للا لارا

 ردصم(باسلاو)ءاغشلا/*
 _ٍّ وهو دعىأ بسد

 ددعلا ريدا مهب فرعل

 عد روتلاو عسل و لا

 عم (سئار -فااو 9

 صرغل ند مضل رذ

 0 اموثارع ا ءهبفرعل ءوهورب دقتلا ىعع

 .ارقلا رئاسة حوةبسصعلاو صار لا باصأ نم



 (كلذريغو) ةمالعلاو ةس غلاب ؤانو باسنالالعلا خيبلب ىأةباسنلجروهيب أل هتوزعلجرلا تيسن نمزيت حقب (بسلاو)
 هللاءاش نا )هنا حعمرذ ىف عارلا ب ايلارخأو أقىأ(هتاز و «ىق هيد“ - امث) هنالاحت تاورق“ مه 5 قهيلعتر مهظ ى + _ثمولعن م

 009009093772222--2- 7 1 0 0 نمىا ع نددىلاعت

 هيلعمدآن هسانا|ب اس |ةقر «هىأ (تسقلاو)ر هاظو انعمو نآ َن اردلا هاورث عد ك4 ءاع ءانئالااذها| ل 0 0 1 ريغ

 سائلا ملعأوهيسانلا ءأوهوهبىتعت برعلا تناكو<“ .رام اتاااع: نمهوهو هرمعع لكىلام ا !|و مالصلا

 هتوزعاذال جرلاتد_سننم هوهو هنعىلاعت هللا ضرر هه ماو 1 تاع ةلاذ عنهن

 ناسنالاو ار 2 .تالدياقك ضرع ءوةميعرش ل1 مرا د 0 اطضصئار ماله" تست غو هدد 2ك

 نمجرخ ن ملا كاست رعغل بتي ا!نمنعلو ارماعةظذا اهلا وأ تا 64 :اعىلا كدا لظ عقلا نا (مدعت ن 2 همك ةعااظم

ناك نيعج أ سان !اوهكئالماو ا 70 ك4. :ايقريغلى م. ةناوهمسست الامفارظ 2 حم عمل
 اممللةريغو) ىفاسملت هلا هل ه

 كلذمال آهن ماعد .اىلص> دقو(ىلاعتهّلا» اثناهءاوأ ف سو 4 ءاعىلا لا عاوز دج قاينمع سأأ ىلا سول الو) ع

 هلوقن قلعت م قرظأ ا ورش دل | ن نمدحأ نم( ميلعت نود) له | ماع ىأ (مهثاو :
 باح 1 !!سردنم(ةسرادمالو) قواس !اهماع

 كر ةعلا اطمالو)هريدغ 0 ا او هالا٠ د ا اكل ةاذا

 هللا ىل_صهنالاوعامسوأأ مار هننكلا ند ىلع حاطب ىأهب 12عاما داذئدلاتعلاطل هب 2 (ىأىن لب) _الكىف

 ةءار هلا ىعمةعلا اطملالا ساو أرك وب يرو و كرتوو ايءأناك إس وهيلعىلاعت ليم كل

 0 طاوملللاو ةالصلا مويا ءءارد دنالاسمكك (مدقت ن ه) ىوغللا ا مالم نها رفروهشهزاعوهو هداوت ني-قلخام فدو

 1 ملمدقت ن ماسلا ىلع ن مرا سام احا فرع مىأ(مهثا .اعىلا سول لاالو)

ل كهل لص> ىذلا كلذ لك ىن :ءملار اتعاب ل ناريمضلاو ل)ةداط+ ورعد ةرشاممو
كمربغ ىندل لءوهأعأ لسو هد اعىلأ هن هللا ى

 ب.ة

 روك دمام وق ىلعدرلاهرفف :رسةماعتاعانولوقد مج العن رقلو ا اوقامأو رشدلا نمدحأن م لوهجا ةعيسب (فرعي

وه(ككلذ ىف مم.د 1 : هللا وندقو هنالطنب نايعل ادهش ضدع يذك هنا ند ئد رهخشلا مىأ
 0 اشتاق طوسم

 ئدبفرعمل ىأى ص وه عل اعس زنا ل صوف ىدلإ) ركذ 5 امىأ(كلذ
 عا هشل اهلا وةعلا طااو ةسرادللاولعتلا(كلذ نم

 0 ك هنالمالا ىلاب وسم ىمالاو قول منع الاثم مواهللا نع ' ىذم ىأ 6 هللا حرش
 ةماوأ ىرغلامأىلاوأهمأ هّندلو

 م-ممقةزب زعتن اك هرأ ل ا رقلانالبرعلا ناالاب هرونو هرع_س و
 وهل دقو 03 0 !اًأرةءالو ب ةكرال ىذلا ىمالاو

 تتكنالو يسال ةيمأةمأ اناثرد 4 |ىقوان ٍّه 1 ذةمس امتع ف ل .رشاعو كال ىذلا ةمكاو | اعلا وةقرعملاو

 ىدح>ا)باس 00 ككاو ن شا . : الق أ ادك الوااس> هلا ةلمح ىلء ىأ 0 1 انأو)

 هرعآرهظأ ىأ(هرمأن ابأو) مولعلان م ىخ لك ! ءادهو ةمكحلاو لعلب هرونوهعسو أ (ةردص هللا حرش ةر-هاظ ا اورق

لأجد 1 أو هرهاس ها ارحعموهرهاظلا هنأن ان سانال 1 - ءلاق !(هما ءو)ةرهابتازجعمو
 مولعلاهندإ نم(هماعو) ةرباوج 

 امس اوثالملا ةط_ساويهيلاءاحوأ اع وأ» اقلأأمعتءا ا ل )أ أرتاو]4 عن نكد :لامىأ

 رع .امىأ ( كلذإ)لوهجال» ءانملا( (ملعن) ى دم الفك رفح ىلاعت هلوقك فراخ !|ىفزوحتلاوأ ىزاحم 1 ا .ملام ىأ

 ىل عت هلل | ىل_.ص هريس ىلع عالطالابىأ(ةعلاطملاب) عت ريغ نإ هزعل اولقعلا نمإسوهياعىلاعتهلا ىلصا| ' 000 3 ناناك

 هيدععل لوالار هاذااو ذاع“ لو ةست وو[ ةيدحسلاو تلد هلا كتك ن مهلئامُشو سوهدلع أ كيب روأر كا هم-وأدممق

 دو نميحا لعيب قاعتم صفا عراب 0 00 0-0 0 0 * | لقلال_عىذلامرك الا
 ”-اربغن موملانهذلات اةملاد رج عك لذ اع لسو هم ءدهللا ىبص وحاىل د لعي)ا- ملام نأست :الامع

 ناهرم'اب و) ل ادىلا جام

ر - سو لع هللأ ىل ص هيومث ىلع عل طاق ا ىأل وها ةغيص» ( كلذ
ا ةعطاقل |نيهارعلابا ذم اكلذ عز :وىأ(ا

 نا هتومي ىلعتلادل

 هلصأر ظل وزييءارظنو ناهرمأ ان نمل اح هتوبن ىلعو ةرورض هلوق لع فوطع«ناهريلاب ا رك ذام عيج فرعي

 لمع“ تام كاردإللرم هيلا بيلقت هنود لئالد ىف( ةعلاطملاب)
ااوهو لالدسنالا وقتما كام اةقرشملاو صحفلاو لها !!ىق

 دار

 الفلا هياهنال مولعي طاحأ هناو 54 ءدوقلع توهم لالا لسا نوح الدؤرظ: :نمىا ؟ انه تفلاو) كرس لت امعو

 د0 هد دكا اكد ل تطل 0 صاوالاد فق كا

 (ىسال لور النار ظذأ 0 أ 1 ها 00 تر هرالا نم ماد

 الو د ملأ ندم

 نو هندب ىأ(ةسرادم

 ني ؟ رشا ءاقرعالو باّمكلا

 هدانكو ةءارقريسغن 00



 أي دثاللا ص تق زب أ ا تت تس صوتو تتسم يعصب تع ص تس هوو هس يجدي ص صصص هم مص مس مص
 .د_يفبام ةعباتتم || فالخىلع صصق عج وأةصقىنععتيوجءاك ةصوصقاعج ص يصاقالاوج سلا طويخو عردلاقلح
 رو رفا قدرا نأ لمت هنا ليقورد_كم مسا صصقلاو ريخأ ىنعف ص:قاو صقلاة.ىناسماتلا دلاتاك سايقلا

 الوىأ/اناضةلاداحآو) || لهنافصاصقالامعتسااوكرتم_منأالا عن عج ف معانأو ماءناك صصق مج ضصاصقا عجن وكي
 امةعمتدم اهدرس | وأ لة سبايعلاىفو اهتادرغمىععدحأ ع. <ةزمهادعداحأ ( اباضتلاداحآو) وديال ماك هي زو جمس
 ليدسلا ىلعءيض#2, || دحاولا عجا,تاعجن |نكءلو عجد_>الل سدا هللاذاعملاةفدحالا < وهلهداح“الا نع سابعلا
 الزماهعو ععذا)ىركفلا || عجاباضتلاوىسبتنااه_جنمدحاو زينثاللالوة_يثثدحاولل لوداع ماو دداشك لمتحووف
 هيصخ (رصحمذغان || لوقلانا زيلال عال وق نمةس» رقىهو ماكحالا نمىنءمىلءةلادلا مالكسلا نمل هلا ىعو ةيذق

 هر طرت الو) د1 لئاعفو ني فوكس دنعىلا فاجن زوودل لاو مالاكسلا نم ص أ ىوةربخاك ب ذك-لاو فد_دلل لهدا

 هطي_ضت (عماج اظفح ذدخالا نعم ىل أو طيض ىأ (مصح هذ خانالام) اب اضقو هصصق عج ىأ (اهعو ذا نمو رصبلا دنع

 (هلقعسسحو)ادبأ ماع وهاذ_هو ماك (مونالو ةةسمدخانال) ىلاعت هلوقك رهقلاو ةيلغلا ىنععلمهتسا مولي ص وئثلازوح
 ىلع نيسلاو ا عشب از عمال ىأ( عماج اظهحهر طرالو) ءاوةادكو هرصخ نكءالهنا نعةيانك وأ از اكم لع وانه دارملا

 ةحدعلالو_صالاىفام || نوك_:ل- كالا قوهناهربلا لاق( هل ةعس < و)رك ذاسدب رأوئُدلا ففاوكذخالا ةطاحالاو

 نواكس قاطتالا هطيضو

 هلقعي ىأ لاقو قتكفلا

 انلقام باو_هلاو طف
 هاد لاكرادقعو ىنعملاو

 ه-اعدفراعهتناك)

 ىف(مال_ىلاو ةالصلا

 س وماقلاق ىذلاة هر ورممه:كل نوكسااهقزوح د ةودك أرداو هلقعردقب ىأ حافي نأ ىتمثي و نيس |

 عج( سو هماع ىلا عت هزل ىلص هقرأ هم تناك) ةر ورضلا,هصخملو نك: دقوهددعي ىأاذس_عاذه

 أ أمع..مجىلا ةموهضمىأ(ناك امونوكياع ءنمهياعهعلط ًاوهللاهماءامرثاسىلا) همولع ىأةفرعم

 هللاهعلطأ امومه ءارشومهماك وةيلاخا مالا لاوحأ ن منوك-ل ىف مد قام هيلع هللا هعاطأ ام ىقابوأ

 هماعتةطساوب اهْممئوقأ نوكي اميدماعةطساورهردفةلالج تناك الو ىقأثسىتلا تاميغملا نهديلع
 بيترتلا ىضتقمو هنأ امام أهقس عم ىذا ما قناكام ىلع ل بة _ىملا فنوكياممدقناكاسك

 ماستالةداغو مارتال هءاهن ءارسالا ف «_لعهنباهعلطأ امدارملا و لع ىلعفوطعمرو رجم (هبوكلم مظعو هيردق بثادعو) سكعلا

 اقترع ماش الو ل كلما ئة-غلاممتوكلملانارمدقو نمزرلا نمةهرب قكلذ ىلءهرادةاوتا مسااوةكثاللا قاد نم

 هماعامرثاسلا) ايل "عمو لزنأ و 'وش نم: ورضد امو( ىلاعت هللا لاق) كلملا هلب اشد و مالاملاعهيداربو قلاطد وتورم او توجرلاك

 هءاطأو) هيقابىأ(هللا نيل امك ماع ىأ( امي عك يلعهللا لضفةناكو عت نكنملام كملعو)ةمك_كاوباتكلا كيلعمتلا

 ىن(نوكياملعنمهيلع ىلا«ت هللا ىل_دهيلع نتمااذلو تو كاملا لاو>أ ىلءعالطالاو تايسغلاك هماعك ردت وكن أش نم

 (ناك امو) ةداهلاهلاع 0 اادك لعق: نان وكام مهوقك هنالملاعت هنادوا دش ىلع هر هل ضق مانع لض:هنان إسوهياع

 ةداعسلا نمبيغلا لاعف | لعنرلام ناسنالالعىرخالاة. 7الا ىفهلوق نودةنملا هذي "الا تخاذإو نكمل عصيالوأ ىليالو
 نوكيالهنا مولعمما ء«الاو لوعفملا| ذه رك ذؤةدئافىأهناةيناثلا هم الا ىلعذم 'هحل وجعل !ىقسدنأالا

 امهئاودلاصقناو تلا لأضتاهيتزوكتل ئابلا 1 ناو دامد.حارمألا سوق لامولول
 لعت نكتملام كملعو ىلاعت هاوق ىف لوعفملا ركذةدئافو ك وانأالو ماا وملعت لام تمل ءو هلوقىاعمتجا
 نانتمالا ف عضوأ هنافاهنءاول قنا ىتلا لها ةلاحركذ. < رصتلا ل بدالامالا لعالزاسنالا ناك ناف

 هيفنك.لو لعبلال نوكيامنا ياعتلاذا لوعفملارك ذفةدئافالذا عت نكترلامك ملعو ىلاعت هلوقف
 ريغ نم ءاوصح مهوتباعرذاذ رعب وهوب ويغلا مالعربغ ىلعهئاع الصمم ملول ناب راعشا

 مومعل اهداف ىلعهرك لمح نأ ل والافةي الا لع ملامناسنالا ل ءىلاعت هلوةك هنايدروىلاءنهميلعت

 (اميظءّكيا ءهللا لضف ريسطب رئاطالو صرالاىفةباد نمامو ىلاعت هلوقك دارؤالا صضعيبه_صاصتخام_ هوس الحقل هال

 اماعنا كيلع منأث يح ادهلوقأ 0 ىو اعحسالرك ذدنا لمتد وماباب نايملا نم هلوقنك-ارك دمقديك اتللهيحانح |

 00 020 2 2 ا ا ا ا ا ا ا 222222222522222 يي تت

. - 

 بئثادعو ةواق_كلاو

 ( هتوكلم مظعو هتردق
 هنوقر وبس هطظ نم كا

 لاو)هتنطاسح و-ضوو
 لامك ملعو ىلاعت هلا
 ليضافت نم( لعت نكست
 ةقيرطلا ب ادآوةءبرشلا
 ناكو)ةةيقحلالاو>أو



 تةدرتو تشهدىأ (لوقعلاتراح)

 يااا( نال
 هذدلالا تيكا ترس

 طر ف سو نود)
 نعتزعىأ (كلذب
 امتىدحاعقطن»نا

 ىمتنيوأ )هيل عهمهللا نم

 تءانودىأ (هيلا

 روم هبال دل صحت
 هنا>.سدللاو مظعالا مسالا
 مءاىلاعتو

 ::(لصف)#

 لامتحالاوإك ااماو)
 حقب ( ردا عموقعل او

 ىو اهمضو لادلا
 ىقو ةوقلا نع اهرمسك

 ريدلاو)ةردقلاعمتخسن
 ةغيسصب (هركدام ىلع

 ههركتامى الوهن ا

 قول اهفلاكو سفنلا
 (باقلالاهل_هنيبو)

 باد الاو قالخالاىأ
 قيةدقرافىأ (قرذ)
 رد النك لك رس
 2انان) بابلا اذه
 ىأ(تام وردك ون دلاح

 راؤو ىلط ثروتةعص

 رارقتساو مالا فتومثو
 (تاكرخما بايسالادذع)

 ىلع ثءاملا مضغلل ىأ

 رع كلا الا
 بصنلاب (لامتحالاو)

 (سفنلا سح) عفرلاوأ
 مال” الادنع)اهامكتىأ

 ل عا (تاذؤل و

 نمهعج ووهللون امدورو
 اذه سلف ةيمد" الاوتاناووحاةهجنمىذالاو ةيهلالا نغا نممال ' الذ ضارعالا نه هعمل وهيْذْول وضارعالا

 ثسرخو) هيل اهنا س>اربو هو هيد :هاعربر#ت ىفىأ(هيلعءلضفرب دة ىف) /

 سس سس

 نءةرامع ةلوصوملاامو ةل_صالةرسغمناسنالا ءةلجنا ةء'الاؤىلر وطظىذلاو ىحطت مالكه لك

 ماهفسالاوأ تنل ادب راءاوس ىراةيانأاملاةئارقا لس وهيل ءىلاعت هللا ىلع هالاوأمل هنافّدءارقلاوةباتكلا

 ىف كاةماءهأ ناك نا سنا لك نااها + نم مثب دبع ىلع لضم لم 0 آب .ركلوأر قتال ميك هالاق

 ىاف ةريصد مهاوق أ وهيلعمهزعأتنأو كما عال فيك_ةه.اهلا اهتئارقوةراتكملاهملعفممأءادتبا
 برضو ب راض برضد-ة:ملا ذإو امال امو عمو . ءاف ىلع لدي دع: ءىل-ءذ لكو هذ هنم مت ةدئاف
 كلت ه,سقعاءهبقعوأ ىلع ناك-:حلام زاوولدنا ءانهودافأ صو هخوأ مو عدبرأ ن اف بورضملا

 ماةمىف دروهنالءةهرك ذوةعركلاةب' الاهذهىفنوكلارك ذي هنا ن٠ليقموهزحم قدا ه1 ةيكالا
 ىنامركل الوقهدن هوا: فالك امس ذولا نوكللا رك ذهبسا::القدابتجالاوةوةئارامّ ءا نعماخ
 حصام فاكس اىف ايمان« «نالديك أتللترك ذناك ناك: عيضياهّلاناك امو ىلا»" هلوقىف
 هلوق فدرأ هنا فرسلا إ-عبهنمواه-سفن ةعاضالا ىن نملبأ وهو ةعاضالا ناكما قنهنىعي و
 ة-غلابملا نم لوالا فا! هيهذه ف درء وامي ظع كيل ع هللا ل-ذةناكو هلوقب لع نك-:لامكملعو
 هذهىفروك ذملا( هل ءهلضفردة:ىفلوةءلاتزاح) هلوقومدقتامهيفامتماعدقو ىبتنا ديكأتلاو
 فيك اميظءعىلاه:هدنعءنوكيامو هرك-:ءمظع هنادهق_صواذاو هلع ىوتولا نكمالهنالةي الا
 هاوقىفو فصوءفيك كردبالامو ز_ضفلا (كلذي طي4فصو نودز كالا تسرخو) هاوسه ماع

 ىأ(هيلاىبتني وأ) لاق ف ىف رث م ةقطانلا ةوةلا باس ىذتقي هنالة غلا ممشتم هوتتكس نود سرخ |

 *( لحااماو لصن)# هيلالصملاع طرد فيك

 هراهظامد_عو بضغأ اناديهنع عيبطل او دل طظيطوهو لسوهياعىلاخت هللا ىلد 0

 ىف لمعتسا مثال فلا هدب قرقق نطءلا فو رهظا | ىلع نوكي وهو للا نملاعتفاوش(لاوتحالا 9

 ءاملاىفاك اهم :رثألامد_عود راكلا ىلعرب ضالو هياثل ةقاطالام انا محتال ىلاعت هلوقك فياكتلا
 امهننيوةرفغملا نم: رقوهوهو كو بنذلا ةذخاؤملا مدع (وقعلاو)ا:هدارملاوهو ثبلا لمحال
 هردقلا ىعفىميمردصم ة>ودقم مهو اهمض ولادلا عاقب ةردقملاة سن قو(ةردقلا عم) مدقت قرد

 ىلا-*'هّللا بص ن اكو (هرك, امى ءريصلاو) ةيلاو بضغلا ىأ ةظيفحلا بهذ: ةردغا امهمالك ن ءو
 اهبزيمتي (فرث) باقلالا هذهتايمسمنيب ىأ (باقلالا:ذهنيبو) كردنالةبترعا ذهنم!-وهيلع
 حاطصاامالةفد ىلع لا دلادما<لا اهلا بقللابدار ملاوارمناعمبراقل قرغلا ىلا تجاّحاوهريغ نع

 مالعالا فالك ىنعملاهي5ىعاربولوالاهمساريغ نا كالا هن ىهس مسا سغا رلالاةاكوهوةاحنلا هماع
 وهلاقي نوكلاوهوراقولاراهظاىأةددثاا فاقلا مضوةيقوفلاءانثملا تفي( رةون لاح م ناف)
 نهدبالو ل-.ةبضغلاك (تاكر ل !باءسالادنعتاماو) برطض هريغنك اسىأر وهو راقدوروتو

 |0000 كلذكري_صدايةءالادعب ناكن أو حلا رذ<ى>ةلوهسلا ده نوكرامتعا

 (تاىذؤلاو) ناكوضعىأى لناموهوملأعجةزمفادع(مال' ال ا)نمابيرت٠بامدورو (دنع سفنلا

 ىت>اهطبض سفنلا سحدارهاوه.ىذأتيام لك ىذالاوةذؤم عجةمجعملالاذإاوواولاو رمح
 ءارلاب تاب درملا فاسملتلا هلاقؤكةياورىفزعلا ةخحسن قوهءاهرعأي اس1 نئمطتو لقعلا ناطا سا عض
 لثمدارملال-.ةوتاروك دلل ثمدارملا ل يق (اهاثهد) الخلا ىنععىدرلانمنيةلههملالادلاو
 هانعمناؤ(ريدلا) فلكتلا نم سأو نسحأ ناك هلة مو لادولو لاح هناراست عابد ريمض ثنأو لامث>الا
 لال ريمصلا عاحرادب هر اذ_هولاةةري_غىف لدقيلهكسمأاذا اري_صول_ةةهنمو سدح ا ةغل

 اهيناعمو)
 (ريصل ا)تا روك ذملاىآ(اهذتمو) تاكا هملاىأةلههملالادل اوءارلابتايدرملاةخسن ىف و ىحندلا هم هوت اك ص اخلا ىلع ماعلا فطع نم



 ىو ةيصعملا نءوةدابعلا ىلع زوكير يصلان اذ عونلاك كذا لكو سن اكو هفاهمممعأهنأالا هركئاس ىلع سفنلا سدح هنأف

 اهيناعمو) دهب ىلءوأك نع ىأمومذ «هنافك .ىلعالا ءاهلكن طاوملا فد مح ربصلااو هللا نءومّللا عمو هللا وهللاق وهو ةمدصملا

 ىء«مى لل هعتسا ثوحغا هللصأو 5 (ةذخا ولا كرتوهفوقعلاامأو) ةئيامتماهناممقئاقحتناكنأ وىأ(ةب راعدم

 ةارزاحم ن_ءةزواحملا 2225522

 هلا كدا! كانك سار نافه_ءقاومىفالتخا سدس هئامسأن ب فلوخاسءر و ماع ظفاري هلافهنعاهسحنايضتتي اعوأ

 ةيكفاا ملا
 نمرك ذامىأ (اذهو)

 دكيركلا قالمخالا

 ىل-ءهسعيجىأ (هلك)
 امم)ةميق:لاةلاحما
 هيدنهن)ىلاعت(هللابدأ
 هءلعىلاعت هنا ىلصاد#

 ىل_صهتعدرواك (لسو
 مسو هيلع ىلاعت هللا

 .داضي وةءاجش ىمستب راف ناك ناو عزا هداضب وريغال اريص ىمسةبدصل سفنلا سدحناك
 انامثك ىم سمالكلاىق ناكناو رجضلاهداض: وردصل اس>ر ىم سهرج ذ7ةمئان ؤناك ناو نيا
 وهو هي وخأر باغ صان لا ىلع :_صملا هل جولف ماعو صاخ نارزعم هلنا عت هنمو ىسهتنةلذلا ءداضنو

 ىو لق هريغ لل «فام ىلعءازملا ىهو ة.صةريغواولاب وةزمهلاب(ةذخاوملا كرتوهفوقعلا مأو) ىلوالا
 رظنك ديك أةالالوأ هيهديية25 كراثالمداعرد يال ن منال ةردق نءالا نوكيال هنايراعشا رتل ابهرعسعت
 مركلا نمل ضفةردقنع ملحاو  هفراعتن الذ 21 ناو هأوةك هنيعد

 نودي زنبالوق نس>أامو زجعو عةةردقم نعن كلنا هنال
 رخاف تنافايندلا مست أو ب هني يك نة شطب نارهدلاىرأ

 ريسك الو زعوزجءالوإ-و *: ىو هالو كو نمالو ءااطع
 هلل | ىل- صهيل هلئااهماع نما وبادآ ىأ(ل-_سوهيل ع ىلا هت هللا ىلص هيد: هيهللا بدأ ام هلك اذهو)

 دحأوهمىبدأت نسحأة فر ىدأ لاتاك اه .انادادعتساهيف وا امدعبهدشرأو سو هه ءىلاعتا

 ل ةف)هبأوهمالةجاحريغنههيبرمهير نأ ملي ىتحاميثي ىرت ل دو هيلع ىللاعت هنن لص هنوك ىفركسحلا
 قال الا مراكل ةءماجةي الاهذهو نيلهالا نع ضرعاواهماقو (ةيكالا فرعلاب مأو وفعلا ذخ
 هلنماهفرعي ةثكنرصخالارهظالا فعان عهلودعفوم_متذ اثم ءكرتو سانلا نعوفعلا طاعت ىأ
 لمأت نموت امج فاروك مه. فص ”ههناىلا ةراشا ىلع ان ود فرعلاب رعأو هلوق ىف ناك بدالاب ماسلا
 ماذمن عثحبلاوةذ اوثما كرتوةلها لاب وقعلارسف نمم مو رصالدئاوفاوممجج رختساهلث#
 هيلع ضرتعاو ىكرال -ططو ةفلكر يخنموحلاعفأو سانلا قالخأ نم لهسام ذخأب هرعاو قالعخالا

 نادر ىدأ

 نمىأ(لاقف) ىيدات

 هناحم دس هنهيدأ امدلج

 ىأ(وفعلاذخ) ىلاعتو
 ة-<عاسملاو ةل-هاسملا

 ىأ (فرعلاب مأو)

 ن-س> نم فو رعملاب : : :

 ىأ(ةيتالا) ةرشاسعملا ثددحملا ادهو(ةر" الاهدههيلع تازئال ءوهيلعمللاىلصىملانأىورو) هاوقل تسانمريغهنأ

 نياهاا نع ضرعاو ىالخالا مراكم قايندلاىلأ نياومهريسافت ىف خ..ااونأو متاحىلأ نياوربرح نياهاو رز ىطويسلا هلاقأك
 ةاماعمأا ن دحو ةلماحملا نيهللاد_هعنعىراخملا ءاقخ.ثلاهازعو هم ءىلاعتهللا ىذر رباح تر د> نمد ودرع نبأ هل صو

 ىرخ أه ياو رف هلوسانلا قالخأىفالاة,* الادذ_ههللا لزنأاملاقهنأهرخآ ىلاوفعلاذ خ هاوقىفريبزلا
 وأس انا لاوقأ نموفعلا ذأ نأ سو هما عىلا_عت هللا ىلص هيدنىلاعت هتلارعأ لاوهّلا دبع نعاقتيل عت

 ذا اكنافم_هرائالوم,مئاعمن ءىأ نيلها4ا نع ضرعاو ىلاعت هلو ةامأو سانلا قالخأن م

 تسافهف-نهتلباةممدعو قالخالا مراكءارمأن اكن اوفيسأ| هي ان وسمو عقرافكلاةارادم
 رع نمسسدقن بر حلا هن ذأ ّة#سا نيص> ني ةندمعنا نمىراخبلاهأو راعادهنيعي وليق حو سماد

 لد ءلابا: نيب كدتو لزلا انيطعتامأ باطلا نيااب هل لاقوهسيملع لدفلوخدلا ىفهنءىلاعتهتلا ىذر
 ىلاعت هللا ىل_ص هيدنل لاق لج وزع هللا ن اننموملاريمأ ام رحلا هال 2 هزعىلاعت هللا ىذر رعسضغق

 دنعافاقوناكوهنءىلاعتهّللا ىذررعاهز واجافنيلهالا نماذهناوةي" الاوفعلاذ_خسوهيلع

 لاو اك كلاما كلوت
 مك الا
 ىأامالساولات نولهالا
 هيق ىذلاةعداوا م

 ك_عق اوما نهةمال_باا

 نارقلا ف سل ل. ةدقو

 مدجل عج اعل
 (ىو دو)اممقالخالا | 7 آ را يا

 ر 0 اكىأ ريغافومشلا دهسا نوكي نأزوحهنافلااك سلو ةةوسنم مغاهجنا ىلع داق هللا بانك

 مراكم ىف خيشلا ىنأو متاح ىنأن باو 0

 وقعلادخىنعي (ةيأالا هذه هيلعتازن اليو هيا ءىلاعت هللا لص ىنل انأ) هنودرحْن نا ةإ_صووال_س ماش دلا ىلأ نبأ اوقالخالا

 مح ديا اه اا



 لعوبأهدزو 4 أبر سلابل_.عّك مورهج ىب :ةموىلاعث هلل نامسا|مهول آوأ لم اىلااءيْضأن امساك مو رفح لق ة(لب رمجلأس)

 نهنافرع الامان ءراعلا

 هرخآ ناكود سر ءلا

 000 ارورع

 اذهوىوونلالاوىلاعت
 : تاوصلاو ههلاوىذلا

 لير + ىو ىآ
 -فهوتآار-ةعد رأ را

 اهل وأ 02 تاغل

 هريس: ىديقت ىأ
 ليرم-جىأ (هللاةة)
 ىأ (ملاعلا لكس ىح)

 اذ_-هىذلا ىيقحلا

 هري-غ فرعلو همالاك

 همارعو هدارع2 هية

2 

 ىردأ تنلاس>اصق

 هتاف نار 9 4 ةاع

 بهذ مهي تاعم ناد نو

 هابا هلا دعب ىأ (هانأو

 تا دا لاةن)

 انه لص نإكلرداب
 نم ىطعتو كل_عطق

 0 وععلو كهرح

 تاع نا ل
 هءاع ىنالىأ(هل)ىلاعت

 ةياكح مالسااوةالصلا
 هنبال ناوقلةمصو نع

 رمأو هال_دلامقأ ىب أو

 ركذملا نعهناو فورعملاب

 كنا صأام ىلعرعصاو 9

 ن-هنا عاونأ ن-ه ى
 ررخلا فانسصأو

 رمالا ةه> نم اصوصخ

 نءىلاو فو رعملاب
 ناىأ (ةياالا) ركنملا

0 

 هوجو مد .الاوخ 7 فر صني كلذك ناكولهناب وىلاعتو هلاحبسمتلا ءام ٠

 مالطا الفلا هيلع( :1ه(ليربج) لسوميلعىلاعت هّنلاىلص ىنلا(لأس) طقفاه انقفاهاتعموها ذهن االراغكلا
 ىنعب(ملاعلالأسأ ىتحهللاقف) لي وألا ينعمدحأ هنافا ممدارملان اي واهريسفت ىأ(اهلب وأ” نع)
 ىناثلاامأو رهااظفلوالاامأىلاعتهريغامهب ف صوب وىلاعتهّللاءامسأ نم ءاعلاك ملاعلاو وىل> 1

 هلو ةكفهريءىفامأو رهاظفهّللا ق>ىف

 تيطءامشلاءاودانماع د قئئافءاس الاي ولأ ست ناف
 هن ص >3 بام ىكلاكلذ هلوقىف (كملعلا ىف لماكلا|لاعلامدار لا و>ىف ىلاثلاو

 وهو ىدرولا نبالر وكذملارع_كاو عمس ل هللاريغ ىلع هقالطاف ماعل |امأو ملعلل :ءملا اذه واسم هنأق

 لوقأ 2 هنود قفاكووك هللا ىلع لاءل ا قالطال ادهاش كب ؛ثردحلا اذهوهيلدت سال ني رخاتملا نم

 هنال4- لععارتفاو ىدرولا نءالر وك ذم ار ء«شلان أ ه اوقامأ ى الام هدو لنور ن هبيجعاذه

 قروك لدوهو ثيد-خكلارملا هلا ىلع هلالدةسااسأو دهاو كلاقروكذ موهوب رعلا ٌضعما حيض ر عش

 مال_تاوةالصلا هر ال :رجلوقامأو بحععل | هدم ىب .ةةءاق ةداهشلاو بيغااملاع هلوقك نآر لا

 ةطءاومذب وهندب ناكستت اذلاهللالا بالهنا م اناا *مك_ةهلنال ا -انودملاعلالاسا ىتح

 ليرع_جىفوهيؤةشدشي ناجي ةنآرقةلااممسال ئشثنعلثسناداش اهو ريسفت لاب اعوه نم ىأ

 هرم لثارخ- حو اللا دز كمازو هم حتقلاب لثرمج و عال اب لد ريح ومهما ارمدكد ؛ ل :ريجتاغل عسا

 )00001 ريج ولد ةريجوءأب ول أالب مينا تشمل ةريج وفلالادعب

 امهانعمْ .موريد-ن اى: ”5يمول ءاريخأو يرمسملاو ةرقك وىرهزالاو ىرهر 4 |لاقورخأتاغل

 هنالوىلاعت هللا ءامسأ نمهنأد->أ ركذر 1 لأ نالأطخا ذه ىسراغلا ىلءوبألاقو هللا مسا لأو ليثودبع
 باوصلاوهوىوونلالاةلماوعل انسةررعنالو:د_>اوةلاحدرخ مزن : هللا ذمع ناك كلذك ناكول

 الهنالفهءارعاامأو هل رعلاهق ةرعم م لعمأنأب الق ىنأب رسوهفهللامسا ناك اذا لأن افد_.ةام نحالو

 ١ للا لا هاوه رغلاووس از والنوع را اذإوادحاوأ هسا لعد وهماعناكا عري غبرع

 كل مايهللا ناد اب لاف ) ا ع ا ءاناف) دونم ىرشلا فرعلاال

 مسويلاناس>الا,مهتاصوةبار ءااو ؟محرلاو محرلاةل_دديدارملان ارهاظا(كعطقن ملصتنأ

 مياعتل ميمعتلا لت ومحل عقم دضو كاقوكومالسلالاسراورانزل وةيدقاك هلوقو هلم .لا لعتو

 ل نسحأ ىأ ىنءعهمرحأ و همرح لات (كمرح نمىطعتو) هلوقىفاكهنعى عملا رحابتلا ءازتوأ واذا

 هناس>اوهللاري_غوج ريال اك ناوهمالو إ-وهيلعىلاعت هللا لص هلداشرا اذ_هوّكِيلا نمل نم
 صضرعاو هلو#ا ضرع:. لو فرعلاب رمأو عب همقامو وفعلا ذخهلوق ىنءماذه(كملظ ن عوفعتو)
 ملظو عطقن ءني-!هاجلادا ار-لانالوأ خ-سلا ضر عمى هناىلاةراثاللوأهر وهظلاما نيلهالا نع
 كياصأام ىلءريصاو هللاقو) ربدمد د ىلاعت :هللأ ىلا محو ا يمظعأو قالخالا] و دأىلا ةراقااذهو

 اكركن لانعهناوفورعملاب ماودالضلامقأ نب ١ار هآلاّدْذا هد ؛النامتل ةمصونمة" الاهلهو(ةيأ الأ

 داشراوهك مالس كا عءامدت الا صدق ن مما هّنلاهعقام لكو مب ركل اهراّمك ىفىلاعت هللا ع

 فورععتمأا اذا ىأهقحفتسلاهنا مهو ف , الفءا ديا هيرعأ مهن" اكف هتمالو !سو هيا عهللا ىلصا نم :.ذل

 رعلا لاق( لسرلا نم مزعل اواو ربص كريصاةلاقو) هلريصاق هو ركمثللذ د..كباصأ وركن هوم

 نيا افامهاقدهصخرال ىلاابعا - -اوواهتاضورغم نمىأر ومالا مْ ءنمكلذ

 هر و م أوه .:اهباما(لسرلانم) مزحلاو تابثل اباعصأىأ (مزعلا اولوارهص كرب صاةلاقو) اس (كبابرال

 علاع مومهتاثيمنييدنلا نمانذخأذإو هىلاعل هلوقى هوة صمخ هن *| قةغمجلاةسالا مهوروهلأ



 حوذك هللا ءالب ىلع نورباصلا مهل قو مدت دق ةمترلا ىف هنأ مل لسو «لعىلاعت هللا ىلص مدقو بر نب ىبسغو ىو هو ميهأ باو حوت نمو
 هرصبو هرأود قف ىلع بوقعي وهكذ ىلع حهيذلاوءدلو ني جو د ل ءاع ىنغل ىت> هنوررضا اوناك هموق ىذأ ىلعرع د

 هتليطخإ ىل_ءةتسني_هدرأ هئاكب وهتضق ىلءدوادوههموقن د* ىلع ىدو مورمكا اىلع دوب :اوقرلاو ن حلاو سحلا ىلع فدسودو

 هن :هقم منصت ن«ىل .ةوداهجلا,نوروماملا» هل ةدعب ذإا ىلع < ورا :ملا عط ةىلءار ركز وةنمل ىلع ةغبل» ! اني مدعومدهز لع ىسعو
 بدحاصك ن ةكدالا للا 5 ؛وامزع ءادحنإو نا هلوقل مدآ ل رلا نم ينثتسا لوقو عئارشلا لهأم هلءقو مهم

 م-مع ض ار ءالاومم نصاب ا (اوحتصرلو ]م هضعب نم مهةحىف طر ةامىأ( اوةعيا وزة عاجالو ءا ها يلا كاتو توا

 هيفو ؟يلعىدتعاو كيلا ءاسأ نم ا ىلا ان2اؤ وم>فصو هك وفعل ىأ اهللار 2 1 !نو.دتالا ىأ( لا

 مام:هالا درقي تاعحلا 995555755555555
 ىراخملا ىوردقو مهرما ل.ةو برعلا ن ءلرلاوأداه<انن ورومأملا مهوريصل اود هك اود ااولوأ مزعلا اولوأ مالسلا 2بعنب

 ليل قاعي هللا نمو نيذلاّك -ءاوأ هاو م ءنالاةنوروك دما مهليقود © وىسعونأمي ءاسودو دو ىموموع .هارباو رك تار طل ا 0

 هلوعلانه 0 ىلص د دعىئءشالو ىع -_ اتوكاةدقل ست :وبآلا هدتقا مها دمنا ىده
 ا ملا ا

 ككل 6 ا اح أمهوة + مهدها لاف موف ىادخاهنات ماعدقو لسرلا نم مولك مهوريصأك

 تهل لط ضر وأ اذ 0[ 00 لكلا راي
 ةماالا 0 قط 0 هك نيذلا,ضرعن موو اهل.قن : ةحمدئرمد او ىلا عت هاوققءاعلاو هيلختل سنورالا

 كر ارا 5 1انال ن«ىفنهوم+ءاعدازو مهريسص لة« _بوهيا ءهللا ىل_صربص د ةوريصأةركذاس هر فكل ةبقاعناك اذا

 ّ 0 ٍءاداهت+الاود ل اوأةب”الار_هاظو ءاكوبص/ابعرخ ءلارب فت ىلعرئاد فال اور ضوعتتوأ ةينايب لسرلا

 مد ءوفعلا محرروفغهللاو همك هللارت مب نان و.الأ(ةء"الااوحفصياواومعيلولاقو) داهملا
 0 مو هع : ءودقع هالو يش :نءضر كا 2 5 ءوهنعء صار ءالاع ةهصأ !اوسنذلابةذخاؤملا

 | ملثه-ةمهكبارقل حا 3 مىلع قع ناك ةادنءدقلاىشرركب ىأ قم فوكلفالا ف تاز ناوي" الا

 ]ا ١ ا: 1 ىلو ًااونودناهء_تاوكن ملضفلااولو 1 لء ان الوىلاعت هللا | .اعوفن النا ىلآك ذالا ف ضاخ

 4 هيمد# 8
 ل ادة 0. ّ ىلاداعو ىلهللار“ *ةن ناس حاليا هّللاو ىلب هنعىلاعتهللا ىذرركب ونألا ةفدرخ [ىلا نيك لاو ىفرقلا

 ضل 1 1 كَ فصملا ىلءدرنالو هتايأ اطار 01 ياماهموع قلخا دل سوهيأ علا «تهللا لص ىنلاف هيلع هتان ا
 هك. ع كه سو 3 -

 اذه ناكاذاو ىرقحتا نها( رو دال رد 0 ص٠ ناولاقوأ ل- < ءاعهللا ل ص هةحىفت ساب رم

 5 نام لل طومماللاو| ماع مزعلاو مسالا يدان تارا
 2 . ناءادد امالوأ | ةيطر 3

 دقو هع هللا ىكر ركل 13 تلا ع كا قام عمتي الاون هو نويرعملا هل دف (م ةاوصوم اهنا 5

 َن ّ الدو ل ١ املا و "ان مسوهي .اعىل اعت هّنلا لص هنا لع فص! اسد هثد-اوراصن الا صعب همعش
 5 27 ع تين اسعد اص

 ّْ م ل 0 هلم#و 4م احنمىو د ل2: ى» ءراود وق ىدععابلا( هلا - ”>حاوهما> نمرئو.اءءاقخالو) هد

 سب لو | ده صفا راش مح لكنا دال نضيف كنمظكقاا < ءاب اووصوم ا 0 ل 7 4 5 1
 , 5 4 رعاشلالاوةءةسااوهّم طخ لا هوةوحعملا ءازلا تقي (ةلزهنم تقرعدق]

 ىأ (رفغو) ىذالا ا اي ول
 انكر راو 2 ريسثك ءاسنلا تالزوو_ةح « اهدعب سل ةلزكرتال وق

 ىلوأ ون  ناوكسلاو

 نيك اسلاوىيرسفلا

 هللا ليدش ف نيرحاهم لاو

 ىلأسب 00

 اقوصوم حةطصااووقعلا

 فيكءاممبةمالارباكأ

 ناهغمنار ,هغلادرعصلا كلذ ا أ ىكدلا لوقا اور ومالا ل ضأن مىأ(رومالامزع نال ارفعلاو ريصلا ن نمركذام(كلذنا)

 هل_>وهل_حّةدك قدنعو :ةمسموهذا هع قسد أقهب ءاله:مىأم-هرد.ناون :«نمسلاو - ىفذ> اكه:«فذشرومالا مْرَع
 يدم دق لاح هلت ىأ( هااممحاو و)هنابحأ عمم مصىأ(هماحن م)ىورب اميفىأ(رث ,,ولاكزع ءافصلا له دنعىأ (ءافخالو)

 ىأ (ملح لكأ ا هرم دك خس: ىفو نما حت ف.( ناو) ىأو تن( كابل هنآك لنآ امأم ءار | لاو رب> كملحأام هان ايقسو.أ لاق

 ط 0 عاام ثيدحل ا ىو هد 7 ؟اورظدناومل اعلا ةلزا وذا ثدد#لا قو ةرشعىأ الاخ ردو رك ة)- بحاص

 « مح هر لا عاطولو هلطاب وذ ذزعامل 2 يل 5و طق لعب هلل ا لذأ الو



 ل:ءرصعهئكس !هرواسهتدعن ملاك لانانم الا سلط ن نمهللاذوعن لمقام ىذةةعةرعم ىأءاغلاب مرتع ءتاعتو)

 هيوأ- :الوابيةدحأ هكراش تح :الةمدعهنراب

 اريكوار 0

 نافهريغصلاوهريبكلان 8

 ةنوأ أه 1 را

 هع ءاعىل اعتهللا لصوشو)

 دماحت هنامشاىأأ (ملسو

 ةردك عمد, زبال) هناقص

 ميثم لصازلاىأ(ىذأل
 الم ىأ(اريصالا) هيلا

 مد ميلاانا سحا لل مويلع

 (لهاحلا فارءاىلعو)

 قدح اهنز وألا ه# ىأ
 ىوربو4يلاريصقتلا

 فارسا ىلءىأةيلهاجلا
 ىأ (املح الا) اهاهأ

 انثدح) امرك ءازواحت
 80 هللاذ ,عوبأ ىداقلا

 ةانثع ( ىلغتلا ىلع نيا

 نؤك و ة>ودفمة قوق

 مالعتفو ةمحعم ني

 ةلمقىلاةمست سكت

 ضعءبىف عسو امامأو
 ةثلثملا ءاثلا نم خسنلا
 فيد فهل ههملانيعلاو

 قار 6 ىم .ءلاق

 نا تام ىعم لا

 كر 000

 نيك راشملا خا ا نم

 اولاق) ةياورلا ءذ-هىف هل
 حاقب (باملع نيدهمانت دح

 ةاندللا دبدشنو ةلدهم لا
 ةدحومءابهرخآو هد ةوعل

 انرم- -لاقىأ (انا:نأ)
 ءاغلاب(دفاوب ركبوأ)

 0 اذ ةهراوسأ. ا

 ىسع ىلأ هللا دمع نب ىهمسأوىثي الا ىأ أ(ىسعوبأ) ا ::دحاولاو ىأ (ان :دح) ركب ؛ىلأ ريغو ىأ (هريغو ىذاقلا)

 عالم لالادلاو

 مهاكءا دنالان اليقاذاو وتلا بابراوةوب دا بادتالةلءاشةءاعةياكلاف كلر

 ءالا قه قاسم لالاتو هاا 1 ةىهومءاغلنوك والا عتفب(ةوفه هنعتلئفحو)

 وهو) عوساو ل وأ 0 ماسد : رقوهوةطق || ىهوفاقلابورثك أ اوهو

 0 (اماحالا لهاحلا فا رمسا ىلءواريصالا ىذألا ةرثك عمديزبال لوب .اعىلاعت هللا ىل اص

 ا رمال م ام ءراك. ااوسضغلا قةووعفلاو“ هازلا نمدنال هنا عم

 رعت !الاكدرومأىفزا ملا ىف ذاخلا: و .اوه لب هيدتعم رهشأ ناك ن او ماع ءااد ص سدل لها لايدار او

 0 5 انياعدحأ ناه<الالا
 ع لود : لرنت لق و ىلعي ىدعد :, وللا فالخ ىنعملا اذ مل وكلا

 ناعذا هل 1 لع و كاذع 42|ضعبو

 ملح هيلع هنرقو هل .احالا ىلع كياعديقسلا: أرحو كللوهملا كذالك ا ضءب لاقو
 اذهورا هلابراةمناكن أو ري دال لا ةرباخم ىلع لدي اسةوهو ةاردص ىف 0 نمريخ لرعص ى: عل

 هللاد-بعونأى ةاقلاا:: :دح) دل |ةزواعموةدايزلا نعم فارم ءالاو له !ىقبررعلادنءفورعم اوه

 اع ملا تفي يلغتلا نيا غةنزب نيد نيزيز هاا .ع نب ل هت ْنب ىلع نيد خوش(« ريغو ىاغما | ىلع نيد

 حقت ةرو سك م ههالو ممتك موب م ماتم مهسول دق 0 !تاغتل بو فمةمجعملان غلا نوكسوةيقوفلا

 ترالعل سلا مود تامو هن 06 دال ل اوءارونيرسسك ىلاوت نما ثا حم سا مسذلا ف

 ىقءاضقلا ىلونةق 2 ر : اهمعق ناك ورصعل | هالصدعب ةعجا مود ن كد ةامسدتو نا: ىمرغان م نيكد

 سادنالا خوه دن معمسو هرعةدماسيو قب وةريس ن بح |يرأ س 5س عشاب نيف سو. هالو نيطب | رملامانأ

 ع8 :هملادب د_ثتوةلمهملاني_علا شقي ( با ء نيد #ءانث دحاولاو ) ةبطر ا هنعذلخأو

 نمنيقب رشعلا# د اهلل ىقوتلضافلا ثدحللا ىباذحلا نك اوه 0 :أب وعل ًاوةيقوفلا

 ءاغلابدفاونينجرلا د_بعنب ىد وه( هريغودقاو نركدونأ اذ :هدح) لاوةثا معد ١ راونيدت !هنسر ص

 بادكأ امد ةمدقاو نبا ناكهماكحأ ىقلهس نبال اةمد

 ءارهزلا عماخاماما لعجوهتنترعملا ن ايل نيروصنل دع موادزلاو مدع طقس مك برذنبا

 نم هللا لا شل د ,ةدو سلا ىفهنومتضةقار ومأ هات عقو مث

 ةالصلا ةيقيك ىف قأيساميفوءاغلابدفاو عامسلا لص انه عقونا ى 2 اولا ضءبىفومايأ دعب هلم هام

 ىلحلاناهربلاهدكىذلا اوهلوالاوراوصلاوهو فا: ةلايدقاو 7-5 5 ىنلاىل اع

 ا نعىورب ىسعىلأ م هللا ل معا ب يهم هادئ 9 ؛ااوه(ىسعوأا: هدح ]لاق ىقاسملتلاو

 | ا ساسدتع) لاقي ةئامونيثالأ ثالثتنسنا 0 0 تايمح

 سلدنالا اعدم وأ هيقغلا ى 200 ا ا ا

 تلت د ةراطوملا خلا حصأ ءاطو مو هيرو ه-_ٌْتمأطوملاو ْىش ةةسلا بنك اال دز + س جرم

 ىك نبى وة ىقاسلاو دك هربلاو مل_سموىراخبلا قركذ هلىذلااما م أو

 ىهتنا مالءالاد >|ىروباسنلا ارك ذونأ ىعيمتلاد اج نبى نين جرلاد دع نم رك ىلأ نبا

 هدلا ن نهو ةرح _فاراد ماما ىحمصالا رماع ىنأْن كلام نب سن“ :ْنس (كل. 0 هدح) لاق

 هلو نسال نموأ ىانوهل-ههقففلأ .حاو ل محلا تهد اب>اداسةل- +رأا

 اهلا ىععدقاوان 0

 ةيَس

 هردوه.شماطوملاو ْىشةمسلا بكم ١اىقهلجرنأ (ىح نب ىك) انرمخأ لاق ىأ( انام الاب ءانأ ىعي ,(هللا هيمع) انثدحلاقىأ ا(انيدح)
 عصرلو د انىل-يقسهذملاماسا ى 7 .مالا راما كابس باع لامار لامع بال اطوملاعصأ ها ظومو



 3 ”اصوهوتامورهدلا موص!ن اك ةئيدملا,ةءبسلاءاهققلأ نم مماوعل !نيريبزلا نيا ىأ (ةو رّعنء) ىرهزلا ىأ ب اهٌشْنبانع)

 ىأ 00 .اعىلاعت هللا ىصهللال وسر ريخام تلاق) اهمعاضبأدوادوبأو ناخيشل اه اوراك (اهنعىلاعت هللا ىضر ةشئاعزع)

 تن امها عسا وار 2!ىلءامهنوهأ ىأ (امهرسأرا ةحاالا) ادبأىأ( طق )امهدحأر ايمخا ىف ىأ(نيرعأ ىف) س اناا هريخام

 | رسن نيدلا اًذهناواو رسسءتالواو رس لس بوهيلعوهلا عن هلل ىلص هنع درو

 فاتخاون ناو تس نياوهوتامو ةثاموْنيعبسو عست ةنسلوالا ع. -مرقىقونو نع وثالث ةنس

 ةنسفوت ىرهزلا تا نورا دع كل رع تاهش سان نال مة بحت هإ لهرعاع ىفأء دج
 ءاهققد> ريب رلا نيهللا دب عوج ماو علا نب رسْرل ع ْن (ةدرع نع) كلذريغلبةوةثامو نب رشعومدرأ

 | مهري غوم مع ىلا هتهّللا ى طرة كئاعهتلاخوركب ىلأ تنبءامسأو ريب زلا وبأن ةىور ةعيسلاةئيدملا

 |نيحت معااق ىف حوضص ثني زد اذهو نر ةعو نينشا ةسادل وو ا دعب نيعست و س+لو [ع.درأ ةنش فوتو

 ءيذ واقدصلا ه هذن رد ةنينمؤملامأ (ةدئاعن ء)لا ةداطوملا قد ر اير اذكر نا اوأطوملاو

 ا مف سبل ارادخاالا طق نب رمأ نيب 1و هيلع هللا لص هللا لوسر ريخام تلاق) اهتعىلاعتهنبا ىضررهدلا

 1 ا مل ىد نىك ن عا كلاماطوم نمهندملا >رخأاماذه ناهرملا لاق

 ب !عهحم .->رثو هنءاخا ”ءابرغلا ل هالو هبهذم ماما هنالقد رطااهذهربغن مفنصالاهوريلونئسلا

 هده كلان بوهنبنالءريغف 5مدسن هىلعأق ل رطلاهذهنم هيفهذنسنالوةةسلا تكلا نم

 راع امال اهتزاجالاسنالا شدو اد 1 وتب نيرا ةناورق تلا واتتو عاف 0 طلا

 امارح نك: لام قفرالاو لهسالا دخالا ثب دما |اذهىفو:دنعناشلان مالا -لاهريغىلع د رطااهذه
 ناب وق ءهيفاه.فهريخ م فهللا نمانه ريدك نوكد 0 تيمنا فضا نع ىو ل031 هو ركموأ

 ةدامعلا قوده هلال ىلا ملا ل 8 اونا ب وقع لاثقلان مراقكلا نيبود4هباميقوأ

 ناك دام نوةانملاوأرافكلا هربخاذار و طع 0 8 ,ملام) هلوقام ومس الار اًمدقا مقداصتقالاو

 هأاوقن < مهذدنا حارشلا ضعت لاه ىنتنا اك مءأت انة.سالا وكيف نيملنس ماو ىلاعت هللا نهرييختلا

 هل-هجوءانثك_ساءامسقءانةةسالا نمميقياعدو ركموأما رحنم مما بج ومىأهرخآ ىلا أ نكيرلام
 2-2 قام نا لع ىديموهو كا اههالدلاا د هرم نيب ني:موملا صاخوأ هللا هري نأ || حةسالا ةطقن م

 ىبضَعن نأالا ىنعع حب ىنضق:وأ كن مرلالكلوقن اةاحتلا لولا ىرتثال أ ءانشتسالا كح هلءانث سال

 اهقش ىأاه رج هدا. الن نادروا 1 ىنماذهتاةناندا زوك.ن لانه ءاكف قح

 اعيفحهتمالرمسالا 1 ءاعىلاعتهلبا ىلص ناكا كا تلة دلو هالاريغر | ت2 مكت 5نددلاىلع

 ءامدق  مرون ى> موي دو ءءملعهللا ىلص ن َك اذاوةحمسلاة ف 2 كلان لسر ناله ق>ىالمهيلع

 رجيعتلان نا ىت-ءتدسعتلم ةدناام سول عهللا لصهناثيدحاز عى هلو ةرمالا سفن ىفام عمديوتن و

 ءري-غقحقعهملا ىذفي وأ مالاسج واع لوأ اذ ذافالفهللا نماماور وصيدامعلان « هريغو مالا نم
 ضرالاز ودك كلم نيب ريت ادي هيمطمل كو ا اتوا الا ا ؛الاممحالايدار ماوأ عص

 دع نزع !!لوقلوقأ(هنم سا /| ددأ ناك اما ناك ناف) هاوقءةحىفهناىلع )درو فافكلا شعو

 اّمعهللا ىذرةكثاعش د دح ىقدرواموةةث ار ةىلعرحالا م هوقناهدعاو ةىىثكرزلاهعبتو مالشلا

 نئسلاو اثار هلاوفرثلا قنالوعلاد 1 اذاو هاما هقالطا ىلع سدل سم ىامكصنردقىلءأل رحأ

 نانالفابوا ملاذا امأءاثشلاو فيصلا ىف لسغ' اك كلذو:ةشاا لمت ىلع د اديفاقاشا مههدحأن اكو
 سس مصمم

 دي ربالو هريسملا ب هللا ديرب ىلا ءل هليأ لاثو

 5 ,كدملام ءارمسعلا كب
 نا اذائأ(اعا) مسالا

 ناك 0 ناكناف) ملا

 3 (هنم سا اد ءدأ

 لوالامعانا أباء :.>|وا مارت

 الهشناكولوهراتتكالنأ

 بابحتسا مولد 4 _.غف 5

 3 ةرالاو رمسبألا دخالا

 اهو زمول انك

 نإ بحمل هللا نأ

 نأس حي كهصخر ىق قوي

 لواكفامأو 1 ازعدوت

 هلوعقا د لا
 الب وعلا هلعات فذ_>و

 ةئ رقلا رهاطظىل-ع

 3 ناك ذاهمومعد اناذياو

 امهقلافءري-غوأ هناوه

 ندرعأف ةرملا هال عح

 امه رس راتخاالا نبزئاح
 هللات نِي->ح هرايثخاك
 تلعح تدشن ا لد ريح

 شرق ىلع ىأ مهيلع
 هلوقب مهءاقب نيمشخالا

 اي ماا

 نمجردوأودحوينأ
 هذ>وب نم مهبالصأ

 ع ل ال

 ملام ثدد_كللاسةنىف

 مولعملا نمذااك انك

 !اعتو هاك ل هللانا

 لات 5 هلانعرك ذىوونلات« ار ماما امهدحأ نوك» نأ ل متك ند رعأ نب ةريسالااخلاو هال_صلاهياعليرمج وأ

 قَد أ ى>-قوأةيز را ء+اولا عل انمر افك | نيب وه: 3 اهيقوأن اد ل ١ وقعه .ةأم هع هريخ+ .ةهللا نمهري نوكي نأ لمح

 اذا اقوا طاوأ ًاراقكلاهريستاذار وصةيفاعان كر لام لوك امو ل ذلك اذهقرسنالار رات ناكفداصةفالاو:دامعلا ىف:دهاحملا

 ىلا ل ص ملاميقر ودتاض ضد نيواسملا هرييختلانا قذمالو ىرتنااعطقنمءانثتسالا نوكيف نيم 1 نهوأهللان هرييخَملا نك

 نيدلاىفاعا هنوك مهضعد



 ادحةهار ل امة هن ةصاخ ىل-جالادحأ ب قاعن آورصتن ام ىأ (هسعنا 0 ءن هللا ىل ص هللا لوشر مةكناامو)

 ا قرد كاب نأالا الروح ةغب ص (هللاةمرحك ,تنثنأالا) هلق ن 1 انأهوركمىلع دحان اع اهثروب

 اهكاه. | ال تعج ولع نوديلعلا ::هللا لصد هرح قرخ هئلج نموةقلخ 0 7

 هللا ةمرح سد سب (ابب)هف 7 اظ لال ىأ ( هلل متن ف ) امد ىلا عت هلم اوهللرصتقا هللا ةهرحتك#تن| اذا ٠ نكلىأ عطقنم ءانئئسالاو

 ىراخملاو اورثي دك اوامك.ةرانم

 نهم طق شه نم

 كبتند نأ الاهمحاص
 مكيف را نم وس

 ىذا بدصأام ىأدلل
 هر4- ةاعو 15

 اذان ك.لهسؤنل ارادت |

 مراحم نمئث قرخىف غلاب
 هامزح اهتاصنمىتل اهليا

 اله هدقاعو هللرصتتا

 الا همانتا نكي لقهسفنل

 ناوهاو-سضرغل الهلل
 هاوه ة-ةفاومه.ةناك

 ةعباتمىلعرادملا نك

 ”ىفناىلل_صا4اوهاد_ه

 لاك ىلءةلالدثيدحملا

 لآمحتو هوفعوهماح
 00 ةلرتو ىذالا

 قحللا ةاعار

 هل طق نيب مالو هفدقح

 هن رقالخارافاخت هأدعو

 هللا بص ىنلانأىورو)
 ألإسو ه.اعىلاعت

 لوهلا ةغيصد(ترسك
 (هتيعار) ت سكنا ىأ
 ةينامثلا نرو للك

 نس دع هكو ءارج_-: مد

 ىفو 4 كة«, ف دفذت و

 4 هل

 | قدصتفاهنعةةئانلا حاصااروهامنالاسءالا لضفأ نارا“ لاو هلافخ ع ملاعالان هلضف ةأنامالا |

 لم ليال ةياور فو هلو «ىفكلامن ءفنصالاهجرنأكدوادوبأو لهو 1

 ةلذأن :لامامصو ل الاهمأمق ن نمل_ضفأةماكب اموللاثم املاذ انو الا هما. نمل ضف ليخملا

 هللا ل هللا لوسر م2 :اامو) ل ؛اطرعغن مهراولاطأ انة> احالذه:ءدصالىزلا و وه ادهو نونا

 هللا مآل 00 ا و تورك ادع تئاع الى هةققنل سو 4 ءاعىلاعت

 يبست تقلا .ةهللاةمرح كنت ناالا) هيو.ذدلا تارأب .عالاو ةم'اسقذل اظوظحملان «ءىرب هنال هل عئاميف 5

 ازواج اوىدع" !ااهك ات و اعونممامرتم هل_ع> وهمرحامهللا ةمرحو ا هك |هتئاومتلاةمرح سدس ىأ

 ليك اهتناؤدتنض أو هتف معرصأ اذا ىلا 4 1 تلا وهتفلخأ ى-> ه5 سلاذاب وثلا تكبننههيف

 لاذتباو نيدلا فعذن مهيقالةماعولعقمللا مرحام لءقىأهللامرامنالفكبتناو لحالاعا هوان

 لعفدرج ؟بضغبال هنا درب ىتد مهود 0 10 امناساىقة-غلاملا ةلاهتنالا سلو همكح

 وأ ميظعلا ب كلل ترا علاق كلذ لعذن رمنابباو 4| ىلا ح جات وةدحاو ةرهدريخ_صوأ مرح

 رط4 فيك هناف شا اممارهنافرثامك -| تاءفاذاسضغل ١ و رثاغصلا لعقد: ءىذغ ناك هنا لاقي

 1 ان لانه كلا اصن[ةحاحالو اها كانون ءرتغن مرث ةاءدلا ٠ نعءىذغل مالسلاهم طعهنا لا الان

 ماظعأ هلل ةمرحىأو لطخالاوط يعم ىلأ نبا ل قير أ كهضرعن «تاننمصتقا مالس !|هيلعهناقلاملا

 بارعالا ةا فج ضءد نم ع:ناكامدار اااءاوهللاىذأ دقفداذأنمومالسلاه-. اعديدت ةمرحنم

 لدعأى اناك هلمهضعد لوقوفد رم ل هدلج قرت : [|ى->هردجوءئادربك_بمأىذلاى ار ءالاك

 ىلا ىذفي الامم مهعابطة -فلغام 0 ناك افدمسقلاىف

 همةاعورصتن| ههارتحا| ل رم ىلا لفل هلع ردع ءراخ شكر ازد ر#باكترا

 ىلاعتللا ىلكىناانأىورو) مالسلاهيإ اع هلو روهللاَن دلاماعتنا ام لعت ناو هسفن قم لالهتل
 نمىرخالاو نيه 1 نمهباالاوةينثلا سن دكه .:اةنزوبةيعابر (هلثي ءابررترسك امل ل-_كودهيملع

 وأهجولا فةحارسةحشلا (دحأ مويدهجو جشف) عسرأت اد .عاب راف قوق نما عا هاهاباعو راس ||

 امأوةة- ثممهسوغن ىفلالذ ن نهءلدحىأ (اديدش هبا أىلع) جدلاو رسكلا(كلذى ث)سأ لا
 هللا مهك- !هنايراقك- لا ىلع ىأ(مويلعتو عدول )سو هيلع ىل عن هللا ىلص هل((اولاوو) ام مظعأ د: كك

 ىلءامعادىأ (اناعل )هللا ىدعس 1 ىأ ل وهجلل» انبلا (ثعبأل ىالاقك) ب باذعلادشاب مهلصأتستو

 نم_عجأ س نال (ةحرو) هللا ىلا س أ: ال ايعادت عب ىب 0 او)هتلاةر نعد_بلاود رطلاب سانلا

 هَ :عمهداعدا وهللاةجرنع مهدرطلالرفك نعراذ_علاربخأتبو ناماللرفكلا ن ممهجارخأب
 مهتافمال_-اللولاعت هللا مهيد 01-5 ةاعد (نوداعبالم- مماق ىوقدهامهللا) مهلا .عادلاو

 اهريسك دقو ن ورش ء سارضأوةعب رأبأ أو عبر 1 عاب 1021 ؛رأابانت ناسناللو سانل و ةينذلانعب ى | 2

 امم سءهذو ت طش ىب علا 2 .ءارترسسك-5 5 -وميلعىلاسعت هللا لص هللا لوسر در صاقو ىأ نيدعسو ا وهو صاقو أن ةدتع

 اه-مممدحاو لكوأرك ذم وا مو ( امهالكىرهزلا باهش نرهّللادبعهجش لوعملاةغيصن ١ (ههج وجشو) َةَعْلَو

 ىأ(اناعل ثءدأ مالا ةذ)موجااةيوقعلال ارئابئأ ممم .اع)هللاىأ(توءدولاواووز ديد اعش ةخسن ىفو (اديدشهءاح أىلع)

 نيملاعلل جرالا كانا سرااموىلاعت لاك مىلخلل(ة<دو)و لا ايداهىأ( ا 2 ل ع

 ىفو والو صو مدرخ وال مدامال سعش ف قبلا ورش ,دح او نول_هكاع مهذخاؤتالو ىأ (نوملعي المعاق ىوقدها مهللا]

 هدنجو ىفدح رة نب !ناوىيق_بلا هل حرحو ل || ىهيلادت علب رق مهنيادازهموةهب ريك ىف نعي كح ح ح لا



 طاسئ ا هقنأ ف ح ناكف مداعنب تو ةها لاق هيث تطقس ىح حا أ ارا نيد يمعوبأا .ههعرلو هتنحوقرقغلان مناقل تلَخَْدَ

 ةباحصلان م. :دع:دنمنباناىوونلا م.ذ ١ ىكةم ”ءامأو 1 تافقهاثنهءهاةلانوأ هل قف هحطنفاشدك هيلعدتلا

 تشع

 كلذاو هاعولوريأملا نم مم كد ربامو إ_توهيلعهللا لصةيتتردق ه 35 :رعمالو قا قد طوول

 رمضكم لسوعيلعيملاعت هللا ىلص هأمر صاقو هنأ نب ةسعنا هريغو ماش هنياةريس فورد صام م معردصاا

 ع : رمل اههج وقدحُ ىرهزلاب اهثنيهتلادب.عناو ىلقسلا هةقش حوحو ىلقس | ىدبلا تيكر

 قرفغملان نام لح تلخد_فهتذجوحرحو نوال هقش ىلع فيسلابهيرضوهت تحور

 ك4 ةمعابرترمدك وهنيمح حشو 2 _سوهيلع ىلا هتهلنا ىلصدهنأ ءاملا ضورلا فوة رشلا همم هدو

 رفعملا ن نم نات ةا>هيف تاخدو هتنجو حرف نممالا هقش ىلع فيا انهيرعو هيك 5 نيهللا دمع ة كسا

 | ىلأنيدعس ىلا ' صاقو ىلأ نية كمال ىناتعاذ كوول ةدقادجخ نا خرصو ىلغسل | هن ءهش تعشو

 كود ها ىدرتو : شاك هحطنف ةديمقنءاامأو أباه نباو كش ملا تلال صاوو

 حهأر <أالاةم“ ءالك نمد أ راورملو هل ةققةمدع عم ءد امطاح ل نالاَقب وهغحن 2 ا تلك و

 ريكشتإلا 6 ٍوهملعمللا ىلصهةيعابرنا اولاقدقومهدجءا سف هد ؛ قد ال.دالوأر وست 4 .ةعل كد رخ ىرسش

 ههح وهل مكى موه مد لغتان هتايش هرةمطاقتن اك وعلق .ممتهذو تكا شان والظل

 كير راعخاو ريصح نم ةعطقتدخأ رد ؟ مدلا ديرب » ءاملاناةمطافتأر اماؤ- نحئاىءاملا اميلع بصنت

 اذهناهدئاصخىف ىرضومأ لا مامالا لاوو فد رشلاهسأر ىلع يتلا ةضيبلا ترسكو مدلا كلما هب هلع

 6 هلا ا ا ااوأن ماع نم ل مصعب هللاوىلاعت هلوقلورن لبق ناك

 كلذلةر أشالا ىف ىلاعت هللا هجر ضراغلا نيا سالو 9 نس> >ًااموكلذ نأ. د رمأك ةيذالا قلطم

 ساللندشك د انامتقرنم 30 رظنلابهتنجو تحرح ىب مع

 رمقلا قاقشنا فمك ىرتلالا 2 رغ#ل ادرو تدن> دقو نجأل

 لاقد مهضعب ل.ذو

 رشدللة_هطاسفبا 5 « امباعد4تنتحو قامو

 رمل قاقشنا ناك فيك | م © ىرئاميك هللا انلاهالح

 لاق (هي .ثت)وديدحلا بشل فاكههاوسلار اردكد الفرو هثمرعسلا ف لصغمابيفامودحأ ةصقةيقب 05

 نااولاوو هل هلل امهمعاةذحلملا ن عطى دريد نيد !انولتد عب :ول< وزع هإوقريسفت قىدنقر مسا مامالا

 مهما لاووانأسر رمصذنلاا ىلاعت هللا لاودقومالسلاو هةالصلا مهيلعءايدنالااولتةرافكل !ناريخأ هللا

 ضان وهفاولا مهلاراخا ديأروصت موعد ةهرصانهللا ناك ن موتان" ال٠ نمها:عمىفامو نوروصنملا

 هللاربع أى ذلا لسرلان «لوسر ل:ةرتاوةمرب_-خىفالوباتكلا فتش مهنا لوالا نيهج وب بيجأو
 قا اةوعدو ىلا نيدلاراهظالت ازجعملا اونو نيذلا مه لسرلا نالءايدنالا ل5 تد'اسءاو مهرمصنب

 نهوبامم لّدقلا ةيالووتلاسرلا مهاوعد قدص لعل دا ةنسحلا مهتانآن ملا نعمبتمصءناكسف

 ى.بتناةمصعلابال عج اةرصفلادار او كاع ءااوةعد مشو ةوعدمهل سلذاءايدنالا فالك موعد

 تدل ث سك نم مائثقرعنءفرعدالاذ- هناهنبا هجر ىطويسأ |لاوهنعمللا ىضر(رع نعو)

 4 .ةاممدقتواذنأ لصأ ىلع هل هةر هناك تانك !| اذه ث.داحالدك رك مم 6 خيشلا | ضيدو

 هناي رش ار ودل كَ | ءىلاعت هللا لد هراصأام ىأرال لمالك أ (4«ةلكض عب فلاقما)

 كس دق ءربدقت :فوذ>؛ىا«:هرورغاوراحا اذه (هللا لو سراب ىبأو تن [ىناب)دحأ وز غف هحّسو

 خهأوأر ةأوهو الا 41 عابقدلو 06 ل نمدلولو لمه_كلالاو : لهنا يدصلاف هلبقدحأ مهيفو هرك ثيل ذا مب عون هركثأو

 0 قكلذ فرعف

 لعق هناك انة ا

 باءاح ءاح ل ءقامةّدع

 لاقف ةعتل ف أنبا
 اذهل عفنمهللالوس ران

 هعضقةمدعىل اراثانكب

 ءاقهل-ه5 ىتحت طاح

 ىلدهللا]وسرىلا هسرعب

 قومسو هيلعىلاعت هللا

 هدخس قازرلا معرب قم ١

0 
 اك مل .وه.لعىلاعت هللا

 صاقوىلأ نيه عىلع

 ىمدو هم معابر مسك نيح
 تاقناقىسبتناهه>و

 َّق فازرلاد_.عثيدح

 هللا ىلص هنا ىلع دي هريس
 لع اعدإ سوه اعىلاعت

 اذهو اهريسك ني> هبت يو

 ىلع لا:وره هالي ثيدحلا

 هئاعد٠ ني رااح

 ىلع هئاعد مدعويلع

 دقىنلا ناعم عملا

 هلصالال نعل 0 و

 ريثك ثعبأ لاق هناكف

 وردقذام_ملع نءللا

 مهللا هريغوىراخملا

 م-هللا شيرقب كيلع
 مهللا شب رعب تاك

 ماد هن ورءعب كدت

 نب هبدشو عيب رْنةمعَ
 همدع نب ددلو اودعيد زر

 مهممع نم ىلعاعذ لد ؛هلجمبم اعاعدامماللاوهالصل هم اعهناقيعحهلاود لولا ن :ةراسعو طيعمىفأن 7-0 -فعو ل نبةيمأو

 (ه-:عىلاعتهللاى دررعنعىور و) مارملا :لعأهللاو ماقملا هي ؛ رقي نو صوص هيديرأم عش رقب كيلع هلوققنونمؤثدال م مآ

 هللالوسراب)ا همبىدفمتنأ وامه كتي دف ىأ ( ى اوتنأق ابدمللكض هب لاكدنا) فرعنملى ملا لاق



 ه-موقىلع حوناعدد#ل

 ىلءردتالبر لاق

 ىأ (ةي"الا ضرالا
 اك ارايدنم رفاكلا نم
 رودبادحأىأ ةخسق

 رودلا نهلاةيفصرالا
 (اهلمثمانياعتوءدولو)

 حونووعد 0 ىأ

 (انرخاآ دنع نهانك-ا4)

 وهئاناوأدنعملاىأ
 لاصتقنالا قلع ةناتك
 ) ةلرهظ ٌئطود-ةلذ)

 قر ههو ]وها ةخيصت

 هلوقاذكو هرخآ
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 وهن نالجرلا هلوقيكتياج امني وكن ودعا دق ىوبأ لعجأىفا» انعمو هي دقتلاءابعأم ااهذه ىمسو

 ىلصىخلا اذه ماكس دقومهاهأَة: :ايص ىف سفنالا نولذمي اوناك مهنال هلامو هل هأو هسفن ن م هيأع رعأ

 ءادفلاورورحناوراحلا قاعّتمنورهظردقو كلذ فل لا ىردعشي راحةملكلاهذهو ملوهي كا

 هادفوهادقلدب اذاه ادافو ىدقوءادق هردش» هادقلاةد ءريسالا لاك 8 ةرصقلا عماهحةفوملاوءاقلا ريكي

 دقو هيىذ-هملا وذ بلا ىلعءابلا لخدتو مظعتلا فلاقت ةهاك ى هو كادفهتاعجلاقاذاددشثلاب

 اريل ملأ كولاامو نأ كلامو عقب تدق هلوق فاكس كعي
 امىلع اذهىءنعىلاعتهنلا ىذررعىرحدقو ضو هلا ىلعةةانلا تضرعك بول لانم ىخ |قهلعدو

 تاهمالاوءان" الا ن عالضف سوفنلابىدغي ناب ىت.ةح سويا ءىلعتهللا ىلصووثالاوبرعلا هلوادت

 رخ”الالاقدقلو

 مركلاودوحلاهيفوفافعلاهيف « هنك استنأربسقل ءادلا ىمغن
 لوأوهو لسوه:لءىلاعت هللا لص هل ةةباوم هامل هناكم مانو «سفنبها دق ذا ههجوهللا مرك ىلع ةصقرظنأف

 هيلع (حوناعددقل) مولعمو هاكه_فعمىلاعتهّنلا ىذرر عن ودهماةمورهاك هللا نم هسفن ىرت-ثأ نم
 ىلاعت هبا ىذد رعلاقاعاو(ارايد ني رفاكللان مضرالا ىلعرذتالبرل |ةؤههوق ىلع) مال. لاودالصلا

 ناك هنعىلاعت هللا ىذر قيدصلا برسم نام مال !اوةالصلا هيلعحون برش مناك هيرمثم نالاذ ههنع
 قلاب صدد وهودحأ ىنءعرابدو كل ىدك عدا ةكرذنو مالس !اوةدلصلاهم 0

 لصفلل ةفطاعءأ ةلاومةدأو تيموديسلالعا لعاقرا ودهلصأو دحأ ىأىرودوراندرادلاىفام لاقي

 مال_دلاوةالصلاه. اءحونةوعد لثمىأ (اهلثم) مهلك سانلا ىلعىأ اني .اعتوعدولو) لمح ا ىلع

 انعيج ىأانرخ - !ىلااناوأن مهيذأ رداو نرعلا مؤلك ىف عقوت ىربلااذ- ه(انرخ آد-:عن ا 9

 ىلا ىععنمليقوةمحةمد-:ءورك ذك انرخ ىلا | :ا وأ ن مهرب دقب ليقف مالكه يف فاشكلا حارشاو

 هتيقحتتدرأنافاعيجمهلمشاذاالا مهرخآ دنع الحلا نوكيالهنالع يلا كالهن عقب اثك هنا ليقو

 حرشلا ىو مدقلاب سشودلاّن ئئطولا( لرهاظُى طودقلف) را وا ؟ !اح ورش .رظناف

 هل_هلوهمدقي ملسوهياع ىلاعت هللا ىلصهللال وسر رهظ ْى طو نيك د نماد->[نالقن» , لهنا ديدحلا

 اهيةةد.يذ شرك ه- عوتدنلا د: ءىل هن ناك _سوو 4+ ,اعىلا عت هللا ىلصهنأن هرعسلا قىوراعورأب ع

 وهودمم ىلع. أ مةرذقل | ادهىلا موق ؛لجرالا همني اج ةعاه هللا هنعل لهج ورأ لا ةفتاروذاف

 ددشأمهللا 1 رد كاوا لاعتدياعما علاق طعم ىلأ نية رهو اهاعشأ ثفمنأت دحاس

 ةعدب ١ رنية شوه: :؛رني ة_بتعو لهجأب ل ورضمىلع كن 1

 اعيجمتلا مهكس اهافن وزبت لا مهودد .لولا نير اعوفلخ نيةيمأو طيعم ىلأ ني ةمقعو ةمت ءنيديلولاو

 ف.:ةضقىفاذه عقووأأي طووزغلا ىمسامت ةذيدشلا ةناهالا نمهيفاملاطواذ هىمسن وكي نأاماف
 هللا ىلد هيل «ةىذلاو همدتاسافهتحرحاذ اهتيمدأ لا د مك كا ءاع

 دعنا طر نادال وع هدف فورا دعسو+أ ص اهو ىلأن بة ع كلذ ل هودي .اعىلاعت

 قرا لا بر نر لا مهرصنو 2 م-فاعقبا رع عمد ىزاحمللا اذا

 قعاوصلا ىدح|توملا لبقلا 6 كلاس نب“ ءابىر ل ازخأو

 فراوتلاب تعطقماف ت.مدأو #* ادمع" ىنلا اننع تطاق

 قئاوبلاىدحادنع هيلارعيصت « ىذلالزتلاو هللاترك ذالهو أ
 اك 2522222 2 رس سجس ععسم

 جشو)



 اؤ/

 لة دقدحأب هدهمح وهنم> و تحشدقو انهاذ_هةداب را !ة>_سىقعتو (كهجو جشو)

 ىلاعت هللا ىضر حارا نيةديبعو أ هيقبامهعزنت عردلاا ةةاح مو ه.اءعىلاعتهللا لص هةنجوىؤ

 رماكتا فى هاث نمىدرتو سنتدحط: ليقف ةثيق نبا هللا دم عهحرح ىذلاوهثرلت تطقس ىت>-هنع

 مدقن (كتيعابر ترسكو) هسرقبءاحورت [كهلدقق طاح هكردان صاقو أن بة.ةءوهاعالبقو

 ىلعمال ا اوةالصل اهيلعح وناعد اك مهيلع عدتولىأ(ا ريخالال وقم ناثدب اف) هيلع وهيقاموهنأيي

 قوباودل اىلانودةبالو ىذ !(نوملعبالممناف وقل رفغامهللا تلقف) هلوقب ريا رسق مهموق

 هيادفاوهو اهبسةرغغما.دارملا نا ىلعىلو الا ةءاورلل ةريسغم ىهو ىموةدهام_هللاانهةد ورملا خسنلا

 هيا ىلا عتهّللا ىل_صدنم ردص روك ذماءاعدلان ال .قامهيلعد ربالق ممل :رفغأ و مهدها مهالارب دعم اوأ

 هللا ن الز: دقور افك مهو رغغملا ملأ سف يكف رحفانمارهثنيثالثو دحا ىلع تناكودحا. سو
 اعمشع وذم هنأقنيماك-:ملا صعد د نءالةعةزئاحكرمُملاذ :رفغمنااناةولوةي "الاد كرش نأر فغنال

 نمي الامد _هنابس اولا ىلا ةجاحالو ل_بوهيلءىلاعت هللا ىل_ص عراشلا مالك فدعوقوهجواخ

 مسوهيلعىلاعت هللا ىل_ص هءاعدنازوجءةاهصو صدقتي ”الاهزهوأ ابتامكةيندمىهوءاسنل اًةروس

 ةرجحل ادع وأ ةئيدملا,لزذاسىندملاانلقءاوسهزاوكلت رغغملارمفءاعدلا عنعهملع ل يقو اهفوزنلءقناك

 ىلا نهرد_صاقااذ_-هليقوةرمثلةرفغمالءوكوةيعابرلارسك نموم-مْممعقوامةرفغم»ارملاوأ

 نيهللادمعلاو هحيفص ىق لسمو اوراك هلبق ناك ىبن نعةياكلا ليدس ىلع سو ه.اعىلاعت هللا ىلص

 هب رضءايدنالا نم ىت نع ىك< _توهيلعملاعت هلا لص ىنلاىلارظنأ ىن اكا هّمعهللا ىضر سابع

 ىراخمل اىف«1ةهونوملعالم_ماف وقل رفغا برلوقي وههج و نع مدلا حسب ناك فهوجشو هموق

 هنانورب هدب فى ليو ديل ىف فاي مث ب رضن ناك هنافمال_ىلاو ةالصا | ه-_ملعح ون ىنلا اذهبدارملاو
 الإ وه.اءىل عت هللا ىل_ص ىنلاف مهءاعامد مهنم سب 1املفىلاعت هللا ىلا مهوعدي و جر م تامدق

 كلذس سان ايو ومي عاننمت هلمهتدسن رك دىوعل هلوقو نينمؤللو هلةياستهنء كلذ ى> عقوامه.عقو

 ككل هأن مسيل هنا ليقنادرمالا سفن ىفالة-قفاو مهيلا موتفاضاو مهتيادهبملاعت هللا ةجرلءاحرو
 ىددعم ىلع مه رح مدعلهمكح ىفوهاموأ ىنيقحلا لها م رادتعانوملعبالمماف هاوقو نال

 اردعةرهامل اتاي الاهذهةدهاشمعمنكي لن اوله اوةمحاوةالصل امداصل ١ لراثا لوقت امك مهملع

 هنك-الو_صالا بك ىف مولعموهام اضرأ ةثعبلا لقاميففلتخا دقو باذعلا نم جن ءسدلفاعرش
 نءهوانينمومم-ممنوكي ى>مهلهع وم-ماذعل>هدالنا هللا ىلا اعرضتر هاظن ام>ىلع هيفىرح

 لاف مهضءب همهوت [كئئانهدربالف مهلاةيقحارذ ءكلذ ل عج هناالم«احرهلاعتهتل !ققحدقوم#م» رذ

 هللاىذزرعمالكى روك دملا(لوقلا|ذهىفامرظنا) هللا هجر ضايع فذصملاىأ( لص لاوبأ ىضاقلا
 عاج ر ذك اكرعأ لك عمتتام محلا رسكب عاسلا ( لضفلا عاج نم) هل بةىذل ثيدحلا ىف هنعىلاعت
 هلوقادكو ناسحالاستت ارت عمم ىأل ضفلا ىلع فوطءمرلاب(ناسحالا تاحردو) هةنظمو مثالا

 يىلءرصتقي لذا) تاقصل اهذهةياهنىلعلدبامهيقف( ل4 ا وريصل |ةياغو سفنلا مركو تالا نسحو)

 سائل اًرعأنعالضندحأ هضعي لمح: .الا#لسوهياعىل أع هلي |ىبصهعموولعثامعم(مهتعتوكسلا

 امشنو اءس>مهالعأو مهفرشأو اكعت

 ميسل

 3010 تت تس م ا ا ا 2 م جس سس

 ( ىف انش ع )

 ترسكو كهجو ىدأو)
 لوقت نا تسب افك ةيعاير
 ءاعدلا وهو (اري_خالا

 مهتعراذةعالاوةبا دهان

 تاق)ةياوغلاوةلاهجلاب

 مهناقىوةلرفغامهللا
 ىذضاقلا لاقن وملعال

 هلناد_جر ل-ّضعلا 0

 فصلا ىأ(ىلاعت

 اهيأل مان ىأ (رظنا)
 ركل ١ رسطظمم ريسدعملا

 لوةلااذهىفام)لقعلاو

 هعم ام ىأ محلا رسشكد

 (نادحالا تاحردو)
 نس>و) لةءلابىأ

 ىلع ىأ(سفنلا مركو)

 ةياغو) مانالا موسع

 ودعلان ءىأ ) ري_صلا

 ىلا ىدؤثملا علا مدعو

 مصتقيلا) ابلاغماعدلا
 مسوهيلع ىل اعت هبا ىلد

 ىأ(مهنع توكسلا ىلع

 مهم لمحتلا ىف



 دنعىأ(عْفَشو)ملىأ (اعقو)ةجرلاةياهشو ةقق شل ةياغنمىأ(مهجرو مهيلع) فاح ىأ(قفشا ث) مهلافصو مهنع (انعىت>)
 ىوقرتساى أ(رفغالاة)باتكل!نموهسءاقلارسكب ىفاجنملا ل وةفدعتك هعمشسوماقلا ىقامىلعءافلا مافن وهو (مه)هءد
 هلوقة-جرلاو ةقفشلا سدس .رهظأ مل) عد وذتلل اوأككلوأ وناميالا,م_هدهاىأ(دعا اوأ) هلال :رقغملا نوةحدس الم يةثوو
 هموقبد أرملاسداو(نوملعنال مهانلاقف) هلاك ماقمو هلاك مهلهج بد_بىأ(مهلهكمهعردتعا مث) هيلاممتفاضاب( ىجوقل

 هموقبدارا اة نيملاعللة جر هنوكل ليةنأرقهيق هلوالاتنب نمامذاهسجر مهنوكل كلذ لك لاقو ىكدلاهمهوتاك مهدحو ضن رق

 مهلبامحرم4فنكلنينموملااصوهللاى وامن! ءايلواءىلاوبلنالفىفأل آنا ١8 نيخيشلا ثيدح ل لديهتمأ عج
 0 اك ناعما( م لع ىفشأ ما)اناعل تعبأ ىناناوتا هقح ف مهمرج لقد عم(مءامعىح) | ولي در وزقواهرثا رهظ تس يبس بسب ب بسسس ايام ئابلالب
 مث)اوناك لاح ىاب ب داقالاو لهالا ىلءونحلاو فعلا ىضاعي ىرشدلا عسبطلاناف( ىوقل ه ادق اق ليلا دارأ هناكو آ0000 ]| سروطا عزالصتم دارت (دعاو رثخالاقن ف عقتواعدو هع و) مامتتتو ١ اهم ءىآ عداطرا
 مهر مدع ركل كلذمهغلميا هيلامهتسن .وهناييمدقث دقو( نومثعتالمهناو لا ةقملهكت مهنع رددعا ١ 0 و طواهلصأ
 مامرب مهيذجيلةرابعللا: دست لعلا مدعي لو ىلهحتأب ربعتملاذلورقك_!!ىلعنامالااو راتخيناهلجالا| ىف 0 7 هلاتامو)
 مايقود_يحود | ناهربحاضت ادب .يدةعب ال مهله جن اكن اونامالا مرحاوا دب و نامالا ىلاهفطا ا 0
 ةرمصت وكاوذوه(لجرلاهللازامو) هريسفت م اكأاعرش لة. رذعم-4 سدلو نورباكم نودحاح | ص 0 و 2 نوللاعمهقالاو مهب واقريخست ىفايعسوريتعا ىرهاظراذ تعا هناالارتاوتلاو ةدهاشإ |. رهاملاة دا 0 ل 7

 بأ وصل اوهالاوأمهاعلو ىتعملا 3 لاقى-هيمدلاه درمصلا ولا ىذني هللا دبعوه ص :راخملا عي قو 060029 ىقلدق ىدمح ىهذلادب رحت ىف اكناور يتلا موي لشق ناهرما لاق جر اولا سأرريهز ني صوةرحهل لاقي و ىحيمتلا| 00 0 7

 حامرطلا لاة برعم ىسرافنعضوم مساءاسفاو نونلاحشقب ناور ملا هلئاقلاوههدلاو نا ديك 00 م

 -008 . 3 3 : 3500 : ه4يهسو حرق و لدع ىغارلانويعلاىوهىناعدو « ىغاللن اورج طم ىف لق 2 0

 اا 11 اممم »هده نال دعا)لوقلا وةك ذك نسلوش د كاوذهناونهض عي معروجراوخلا || 06 ا 0-0 ١ تن وملاعرإ 1 ملا ل 32 0
 و 0 ردو ا د سما سا يبل هللالو_سزناك لبقو

 ا نهناكم وبعملاوهأضراوهلنارعال عفا ومةلداعت لةمسقل اهذهناؤهتمسقايفالداع نك ىأ(هللا

 نعمل -مهاورثيد#لا اذهو نديلا نمهنعملاعت هللا ىذر بل أط ىنأ نب ىلع هلسرأ اربتوأرعيخ حانغ

 هظاغاأ وعيد ثيدحوهو ىييمل ادد رخو ىراخمل امي ىنموحتوه:ءملاعت هللا ىذر رباح

 ملسو هيل عىل اعت هللا ىلص
 [بمترت وف ةسيهذ مسقو
 هدزي ل ىأ(هلهجام هلنيينا هنأ وحىف) سس .وهملع ىلاعت هللا ىلص ىنلا(هد 5 0( حاول انلو كراتخا 10008 1
 (اهرك ذوهسغن ظعوو) لد ءأ 1 نال دعب نملاق ثيحهةمسق ىفه-:لادعنمهلهجام نيب ناىلع || 5 نم 7 -
 ملسوهياءىلاعت هللا لص هنم 12 1ةءابنوهوهسفت ظعوىلالئاقلا ظعو نعل دعف ىنعع ظءولاوريك دملاا| . ُ 0 0 : (

 تبجعتو حدمةملك امنا ل-يةو ىدربالاميق عقو نإ عجوتو محرتةماك ع و(كحيولاقف هالاواسع) 0 3 0
 ىلاعتهللاءاضر ىضلاخاأهلم_رتفاهةفاضالرتستو عفرتدقوةفاضمةي ردصملا ىلعةي وسضتمىهو أ 01 م
 ملم ىفو(لدءأمن الدهب نذ)كليوةياورىف عقوو ٍلسم نمله رودسص ن مبجعتوأ هيلع 0

 ى](ةشا لك وهملع

 ل م ع اا (اهركذو) لجرلا سفن

 نا)ةيماهفتسا ن مناف عفرلاب(لدعد ند هلوقب لدعلاب قالا ىرحأ سوه مل عهّنلا ىلص هنأ نم هلوجام هلا. بمهجر هل جل فاهقحت نال
 ونيسسل ارسكي(ترسخو)ءاخما ركب( تبخإ)الكروجأانأو ىريغلدعبأ ىنعملاوهيلعهلبقامتلالدإ هوازح ف ذح طرش(لدعأمل

 هدأب 7 لبلد علاهتاصتالعكباراعشاونأ رس او ةمسل ا,ءاب دق لدعي منمناىلا اداشرا اري دقت واض رةىأ(لدعأل ناز امهات

 لاؤهن كف ىتبضت ضرف ىلع ىتم ىف لدعأ ل نا ىتدبا 2 ءىف هنرمسخ وريخ لك تمرح ينءملاذ أمام حتفب ىورو لضفلا اوو فعلا و لا
 لدعبالن مكيبنن الوقت اعمالسالا فرقت الذا ترسخو تبخوأ لدعبال ن ذايدّتق مواعباكنوكل لدعأال تغكااذا عب املااهيأتبخ



 لاةلدعأ ل ىفاثتدقتعا اذاى-قعلاىئت ,رسح- وأ دلا ف تءخ كنا وإ_صاخو ناصٌثلا او عايّضلاْنا رس اونامرح ا ةمينحلا ىنءمو

 اذهقرط ضعب قدرواساو 13 رئارسلاب ملعأهللاورهاظلا هناميال ةياعروإ-:5نمهيلعهآبجوام طقسأ
 هلوق ةئارتر نش تنل ]2 ا

 مالسلاوةالصلا هيلع |كعابت النا لدعأ لنا لاقل ابر ترين ت ا تمل لرب رصيقاو ملكا لعام

 اذه نشط نم جرضو || لع هتادمصءىذلا لدا مدس. اهم «نالعقا هجران مضلا لعولداعوخبكئاثفاو
 ةيمرلا نممهسلا قرعاك عما ١ هدم ودم حفلا ىلع حا لو رانا نيدلاسنوقزكوق | 1

 ا 70 د نمىكو) ى ةغل_عريغكنمالهج كبدأ ءوشنم عقوامنأو كمالسارهاظل ار ظن تادع
 ن 0 2 ىلنذئاهللالوسرابرعلاةفىراخبلا ىفاك هنعىلاعتهللا ىذر باطلا نيرعوشو (هل-:ةهءادكأ

 0 0 0 نا مىفو ىنادج أ ل 31ىنا سانلا ث دحتي نأ هللا ذاعم !سو هيلع ىل اعت هللا ىلصللاةفهقنعم 6
 لاوام ممالك ناىلع صا ذهفديلولا نيدلاخهءلا ماةفرسدأو هعدلاةف كلذلاوأ1هنعىلاعت هللا ىذر ريدتامه لير 4 رم نأول بم هنحرصدقو كلذدارأام ممالك ن ابامردب عجو هنعمل ىذرديلولا نيدلاخ لئاقلا

 رخآ ىقكالذ قأيسولتقو رقك ممسوهياعهللأ ىل_ص ىثلاب سنم مح رشق فنصملالاةوكلذ

 كدسسأل اكعاوةومشل !قنعطلا هنممهق لهنا ل مث ىدرواملالاق «ىلل-:ةةب1 لحج رلا اذهو ناثكلا

 نيقفانملا نمدريغكإ هيل لسوم ءاعىلاعت هللا ىلص هنا هح ول امماو هلق ىق سو هيلعىلاعت هللا ىلص
 هنأكأ ل: ةب لو هياعيلاءتهللاىلصهنابسانل اثدح:,الثل مهريغ بول قل اهيل أنو مهدايقنالءاقمثسا
 | ىلاءتمثلا ىل_ص هإىدصتا-1و) اذهب حمصمثيد حلاو ةمك نب رعالا نوهأ ريّخاف اودترب واور ني
 هانأى[فاأوةددثملالادلاواذك ةإمهملاداصلاوةح وتم اءاتلابىدصت (ثراحلا نيش 7 وغم سو هيلع

 ءلروقك ثر وعوعل رخدممهضعب دنعو لاقىالا ناهربلا هلقنكهنيعلامهاز وك مهضعبلاقو

 قواضت[ث رن وغمنا فاسماتل الاوت ربو برعلاريخصتك هنادرت)وةيسرافلانريغسصت هلق ل

 ركل ك دف تغلب هيل ةدقوهل -ةقيف هيلعم>مفلئاغوهو رس لكروت وهعاتلا نك 8

 ىلا عت هللا لص هللا لوسر و) رجلا نمةعبارلا ةنسلا ىف عاورلاتاذةوزغىف ناك ةدقل اهلهومضلاو

 سلاح ىأةم ءملاذوةدحوملار هك وةيقوقلاءانثملا توون وذلا نوكسومملا مض (كبتنم موهيلع

 ةر>شةردشأ اكلءواهاظب عرت_سل هد-وهرحش تك ) سانلا نميرقبدي>و ل ةيحانف

 ملسوهيا عىل اعت هللا ىل هدهبادكلذ ناكو كوشتاذ ةميظءةرحش ىهوناليغم !ىمس ىلا ىهوداضع

 سانل او) ميم ناو رحل دا اذاراهنلا طسو ىهوةلول تلا تقو فادي رتسس ءىأ لاح (الئاق) رقسف
 قفالتخالاو لعام عامرلاتاذّوزغىه(ةازغىف)هءاخت أن ءادرقنمءةاوايقىفمهم لك ىأ(نولثات

 هللا ىل_ هديل ىأ (هشش ولو زغلا ىنعع ردصم ما هأرغل اورهسلا فل صئما,ةيمسهحوواهنمز

 متاق) تر وغلوهريمضولاوحالا معأن مءانشتسا ( وهوالا) همون نمدينش وأ هثيح و هءاع ىلاعت

 هز .عنمادرجالول_ىمىأ ةمقوقدأانم هونك اسمالواهم_ضوأ ةلمهملا داصلا تقي (انلص ف يسلاو

 روهات ىلعءانب(هل-:)
 قهنعط سسود|دنرا

 00 هللا صومتلا| | !ناولئاقلا اذهدنعمالسلاو ةالصاامويلع ءايدنالا نم ىصاعملارود صرب ودق ىلعءانيلدعلا كر
 6-5 0 | لي وأت اذهوءامدلاه.قارتالهل 'هودحاو هاربخن نالمدنع تشر إو | لةناعاوه:مهعمسن هناوأس صر

 ئدصت الو)ناخيشلاهاور هونذأتسا ىت> مم ءىلاعتهللا ىضرةرادعلا ةرمضح ةهجاوملاباطخهللا ىفتاد تاب ىو رملا ناقل طاب
 هأضرعت نيحوىأ( هل
 ملسو هيل عىلاعت هن اىلص

 (ثراحلا نس ثرو-غ)

 وهو قييبلا اورام ىلع

 ةمجعملابل قو مذا و
 رغصم لق :وةلمهلاو

 ءاملأ رسسكي هع ةقما)

 ثياثئلاراكتف اهمضو

 لوسر و)ةلفغ هل ةيلىأ

 هيلع ىلاعت هبا ىلص هللا

 هنالاحلاو ىأ / ملسو

 ةدحوملا رسكب ( 1 ءّثنم
 ىأ ةمجعءملالاذلاو

 تد) هيا ن عدرفنم

 اهلظ قىأ (ةرحش

 ىأةدك وملاح(هدحو)
 نمدحأ هد-ذع نسل

 2 1 كح عب 2 ك0 ا ا

 ىعو(ةازغف) هاوليعلل نولزان ىأ (نولاو سانا او)اعانوأ اك رتسمىأ هريهظأ اتقوةلومل هل !سملعاف 9 (الءاق) هنأمحأ
 كاد

 ةودعن ءهتلقغ نما م وأهم ونه ظقيتسا مىأ(ملس وهياعىلاعتهّنناىكص هلال أو رهختش 9 ةرحطا نه ةنسع.دار ىف عاقرأ ا

 اةاصهياص رد !| اوأالول بم هنوك لاح أ مد وداصلا ثقب (اةكصفيسلا و)هسأردنعىأ (مئاق)ث ر وغىأ( وشوالا)



 حصص لصأ ىف اكفيسلا ىأ( طقسفإل ىنعنعو أىنامئأ (هللا) /سوهيل عىلاعث هتلا ىلص ىب هلا ىأ( لاقى :مك خد نملاعف ءديق

 وفعلاو كاب اعصةمىادملاب(ذخ آريخنك لاق ىنمك عنعنم)ثر وغل ىأ(لاقولسو هيل عىلاعت هللا ىل_ص ىنلاهذخاف هدب نم)
 طوقسن ود لحلو او رو(شان !اريخدنع نم 0 تالا وبلا ة) لا الامسلاذناكو (هنعاةعوهكرتف) مرك او

 افيسرات+اؤد © كنكمأدقهلاولا ةقهموق عجشأ ناك هنا ىورو ثروغِبأ اوج و ىنمكءنعي نم مماوهيلعىلاعتهنناىفص هاو هدفا

 ىد>لمك ًاوهيلعللهّتشا وه مس نا

 عقدف هللا لاو ىنهكعني

 عقووهرد ص ىق لب ريح
 هداف هدد نم فيشلا

 هيلع ىل عت هللا ىلص ب ىلا

 هسأر ىلع هيماقول و

 مويلا 2

 دهشأ ل اقم دحأال لاو

 ادمن أو هتلالا لال
 لاقف ة لبقأمث هللالوسر

 لاو ىمريختنالهللاو

 ىلا« هللا ىلص هللا لو سرت
 كلذ. >أ انألسوهيلع

 (هربخ مظءنمو)ك نم

 هللاىلد هئءد_حىأ
 (وذقلا ف ) !سوهيلعملاعت عل

 ءونع) و فعسنجفىأ
 هتمسىلاةيدوبيلان ع

 ةاشلاىف) مسلا هل تاعجىأ

 (حرمعل اىلعاهف ]| رتعادعت

 نم) هوفعب ىق-اعتم
 اهفارتعادعي ىأ(ةياورلا

 ناخيشل ا هاو رام ىل-ع

 نأ فلؤلل فني ناكو
 حميمعلا ىلع هلوق مد

 هأوق ىل-ع ةءاورلا نم

 ىهواهقا رتعادعب

 ع نب ثراكلا ثنب
 تليز

 نبمالسإر عا ى هد 0011115 ول د كان[ ما جحت رولا عاين الافوىزاملا وهن ىدومولئالدلاو و مساو نبال لاووىراعملا3 5كم ءنبىسومو ل ةالدلا يا رك ذاك ماللادب 23

 نمد از اةئار وهدمفيد اب لسو هيلعىلاعت هللا لص هللا ل وسر ىلءماق مو

 كنمىنءنعىأ (هللالاةف)تا رمثالث همعجارعر رك هناةن اورؤو هدرا هع هس كه مءاعماتثروغو نلاخ

 لب رمجن|ةءاورىوهللا هلوقدمعراا ىأ(هديزمفيسلا 2-5 ة)ةفاك سانلا نم ىمصع ىذلا هللا

 ناكودادالان هدا اك يسرنا 4 :أو رقوهقيس طقس هأ ل يللا ملك اع

 نمهللا كنكمأ هل لوةف لو هياعىلاعت هللا ىل_صهللالوسر لقي نا دعوي سانلا عجشأ نمر وغ
 فديسلاىأ (هذاق) ىل سو اءىلا«تدقلا لص أر ىلع ماق ى> لل .ةأوهقوم مدس نمافيسراةءاز د

 ل ارنا هىأ (ى معني ن ,«لاع هو لسوف ءاعمشا ىلصمتاالوسر) هنم طعسىزلا

 اقعودك رثذإه.ءلعم ركن هنم نكعو همس خذلخأ ل+رربخب : ىأ ل عاف م- ءادملا(ذخ آرمي-خ نك لاقف)

 ىراخملاف قواضدأديعب ريغوهو ياهلا ىفاكريسالاذيخالاو رسالاذخالا ل-.قوهيلع ةردقلا عم(هنع

 داوىفةلئاقل ا انثك رداؤءعم ن نو عاورلاتاذو ؟ءا لعق بوهماع ىلاعتهللا ىصهننال وسر نا 2ك

 0000 ا ا نولط :ىتسانلاقرغتف ةاضعلاريثك

 سلاجىلار ءامدنعاذ قدا :ةانوعدب إسوهيلعملاعت ذا لس ترا هاذا كمان م:ةهقيسارمقاع

 س٠ 2 هشة 2 222225252 تي 29222022-

 (لاقنهديىف) لاح لك ىلع لاحاتاصوهعملوعفمهنا ىلعهمصنوأ د ةممهنأ ىلعهعفر فيسل لاق وكو

 وهوحال_تالودح ا هعم سدلا !اخدهدح وهنال (ىنمك عني نم ( مس هيلعمىلاعت هللا ىلص ها ثروغ

 اذوهاهفهللاتلقىنم 0 قملاقتا اص هدي قوهو تاظقي هاا 5 قيس طرتخااذهْنال اد

 هللا لزتافنافطغن ءوهو ملأ ل_وهيلعمل ءةهللاللصهملح وهم ؟ىأرالواولاق 4 .ةاعبممت سلاح

 (ءاحو) ةب'الامهيدبأ كلا اوطسي نأ موقمهذا كيلعهللاةمعناو رك ذا اونمآن يذلا اما قلعت
 (ةربخ ماظعن هو)امرك واملح (سانلارب دنع نم 8: لاو ) هموقءافةخسنىف و(هموت)ثروغ

 مالسْنبثراحلاتفب ؛بطز ىهو 090 دوهلا) ةأرملا( نعدوقع وفعلا ىف)!سودي ءأاع ىل اعت هلبا ىلك

 ناخ.شلاهحرخأ ىذلايهعلاثد , دا ىفدرواك ىدوهيلا بحر عت خأ ك.ثمنب مال سةأرما ل قو

 ةيوشملا(ةأ كلاذ) م لال وه اعهربا ىلص هلت لعجىأ (هتمس ىتأ |) هنعملاءادتلا ىكرسنأن ع

 6 اورلانم ” خا ءاشلا قسوم اع ىلا عنهن ىلص هل ملا عضو (اهقارتعا دعب زممغلا نم

 هلوةىلعاذه مدقي نأ نسح الان اكليقاذلوه, ةداورلا فال مدعو ةارتعانالهوفع هاوقب قلعتم
 تلاقفهذهاملاقف خنت 0 اصمهاش سوه ١ ءىلا عت هللا ىلص ه1تندحهأا مال اهف اريعادعت

 كلن نمهراحت أوو د لك انام 1 دالؤسوهمأ علاعت هللا ىل_ص هنالدة دصىل-2 موكله ده

 كلاود املا 6 تهمه له اانا لاوواوك_سمأ شهوه_لعىلاعت هللا ىل_دلاقمههاشلا

 اذاك تنك ناددرإ تلاقملاق منتلاو هد قأسأ اشأم-ظعلا اذ_هلاقاد_بم رك ]قم
 رت سس رت ببال ا 2 25 بببتتكُجكفأ

 نا

 نيا ىور واوماصو | علمت ىظصملا فرش واهل“ ةلسو هيأ علاعتهقاىلص هنادوادىأ ةياور فو بحرعتخأ ىهدوادوبألاقو ثثم

 رشك اممدلك اننا اضن متام نءاصاصق اهل د5 مما 6-0 هدم الناك دامك ا اهتععا 2 ص هنأ ىدتأ

 رم د عدس 0 | أهم نكللا# ١قتامهنالا 5 وهل ساعت تام ى>هناللعم «لزررا ءارمأ | نما

 رسكلاب(هناو)لاوقالا نمعيدعلولاوحالا لعاهتلاو مسولا الدلع تا دانا يدعم لاف اهك كتملما لاعمن ىرغرلا
 هناوععل |١ ىفهرمخ مظع نم وريدعتلاو قلاب هنار 4يطالاو



 قودلا«ايحاف«ىجيسواد بل مال. اوذالصل هيلع هتذخ اثم ئاذالخىضاقلا ىك> دقودوبتلا ىلع كلهدقو(مدعالانيديبباذ خاوي ل)
 هرع-أو هل مح ءءأحو 2 لاهللا جوا أىأل وهلا ةغيصب (هنهل ءآذ و رت كا هما دءةدىلاراشأ هلعاو

 "ا قاسل اود !ءاوراك ه !احن ايدب ىأ(هرعأح رثهيلاجوأ ًاو)هرحسدنأب

 | -_ صهللال وسرمحة>اؤ امض ملامد: تنكن او سأن !| وكنم < رن نأ

 0 5 الل .ةوأمعافع لم ةفابمق فل" «>ادقو بأقل م هلهاك ىلع

 ىل_صهنابئء هن اورأ ا نس 12 حوذالذ قطصملا فرش أ" 7 نءناهرللال قنو 0 ماصواهلق إ_بوهيلع

 نم ارعدلا نب 6-0 6 :ماكه سنا مةتثبال ناك هنالدسفن 5اس موهيلعىلاعتهللا

 قرمعمىو رو »بلاها ىقتامهنال.ةوتامىة>لوحلا ىلا الّتعملزلهنالهباصاصقاهل ةا,ممهلكأ

 نيرشد مآ ن أضن أر معم عءاح فو حلا واهل هنا لوقيورب ٌءوا ةرتقتمل ااا ىرهزلان ءهعمأح

 0 رييخةلكأالا اهنب ا ىتهترشدل مهت[الىفا هنوم ضرع - توهيلعىلا «تهنلا ىلص ه|تلاقءاربلا

 نءهناك مل-سود- فلافل لد أمىذلا ضرملانا قرهاظوهوذالذالا ىمسفتل مهتأال
 لاا لسائربلابطا بهار اساور ذراعا لي لكتال

 ديرب هيقرت :اقهفعض عماهرت : د لب ,ادلك اح ووخالمدلا عمتي :هسأاةدالا تجر مد ١ نممحتحا

 هنا كلارا طقهللاهدازةداهكلابلضفلا بنا رمليمكت نم سوه. لعىلاعت هللا ىلص هإهثلا

 امنالعار ذوأ فدك هنا ىرخأ قوداشلا فاس مو هيلع اعت هللا ىل_صدلك ًأىذلانأرمام.ةففالتخا

 اهنم الهتاو مسلاهيؤترثكاف عار ذلا 0 .ل|محالا تحن : ل

 قدر وام#هاوملاىئامدي هن نكل هد هربت 0 طقلامدعد رون اهو ه:ىةلرع لا كام اهغسا لو ةغضم

 تعطقىت>ىندواعترمي لك أكل ازامهنومض رمقلاو مل--وهياعىلاعت هللا لص هنأاضب[ثي كل

 ءاهةءالاوال: ا ةلكقملا دق قا ههدذع ولكالا فني اورلانمب قيفوتلا فرظنافىربجبأ

 ع هدحا اذاهناىل ع ىدهوهوالمأ صاصقه-, اعل هت امو هنم لك هرّتسعلامومسماماءط عضو نيف

 1 اوس : ىلع رثك الو مدي اهبيأةرمشالاوبيسلا

 ه-ءاءىلاعت هللا لص هصغ اصخنماذهنوكنأالا دايعلاقوقح طةسالمالسالان | همق تاباورلا

 تالم-هعرجأ ةنربمصعأ(م هع الا نيبو 1 ا رظندي .ةولسو

 دوويلا نبا وموعد ؛ناكورأ يق مهوى رز ى نم لج روهو مالو فا نودي مصعأ هللاقي وأ
 وهو ىدو ميهنأ نيحيحصلا ىن ٍةقأَذ_هدد .| قفلت او ممتماورب مالسالا اح مال_سالا لبق ىف 5-7

 لاتودعال_ان كندا ىلاغتت اقر لفن لاو طقأ لوذريلاشا ثوان وهشملا

 قئانماة لآ تيدا ىقدرو(ئكقرعلا» انعم قاقتلاءدارملا لعل ف نيقفانملان مهدعادحأ !ءأال ناهربلا

 اراك كلا ىلعقا هذلا قلط :دقوناخ نمّدتا اذاو فلة[ د_ءواذاورذك ثدحاذاثالث

 الو) هلعئاموهرح_-ىالصفم هناوبىأ(هرعأح رشب هيلا ىحوأو هنأ دقو _سوهيلعىلاعت هللا ىلص

 دب زنعل" الدلال قويملاو لاس دلاهاور(ككلذو الضفىلءمالاكلا مدقت هل -ةأعم. نءالضفهيلعستع

 فاز 3201 دوهملانملحر مل_سوهيلعىلاعت هللأ ىلسص صىنلا رت لاتستخ ىلان تا وسر

 رس ادق عكالدقع لرحسدو ملا نمالجر الاف مال _اوةال 21 علب ريجعءاهامانأ

 ىدوبما كلذركذا ةلاقع نم 0 اكل وهيلعىلاعت هللا ىلص ماقفا هاذ اهبهءاذ هج رختساف|

 ثعرع ءاذك

 هنباىل صىئلار <سد] ةالد 0

 لح ر-بوهيلعملاعت 0

 ص هسعاو دولا نم

 ناقق لد ريح ءاذ كلذل
 ا ا

 اد_ةءلالدةع ءلرحس
 اءاع ثعبق م

 ااكف اهيا ءاخ
 ردا لاقع نم امخ

 هرهظأالوىدوبجلا كلذ |!"

 الد) تام ى>ههح د

 ص رعأىأ( هياعسكع

 نءالضف) دلت عم 05

 رحسلان اكو مد

 ىفهو ءاسنلا نعمدل_ثأ

 ةيدو-_ملاسنب ز هنأ ما

 نان او
 تاثاعنلا ارش نهو ىلاعت

 نيثافتلا لقي لودقعلا ف

 ااا 2 هل اميلغت

 كتااقلا نر ةللادالا
 ر>بسلاو ىكدلالاق

 ةفموخ سوق ةأوأرع

 5-5 راب .الامثوالاوُأ

 ارا ملع

 2 ارحهن لمعلل هملعتو

 دانقتاوةريبك هل عفو

 د 0 و روك هل>

 رب رقت : لعق ا ا 0

او ا
 ١ م

 تاركا ىزارلا

 در-غ ناك نأ قراو لا

 ت5 مكلعل ار ةناعتسالا ل .دسىلءناك ناو صاولا ل ءو هد 4 اةسلا صاو لا. ةناعتسالا ليدس ىلع ناك نا ورحل اوهقسغنلا

 2 .ضايرلا ب ملال يدس ىلء ناك ناوتأ ل !١كلذنةيضرالاىوةلا,ةيواحسلا ىوقلا زعل يمس ىلع ناكناوبكأو ؟لاةوعد

 عاونأ ىلع عقب مد ءارد ا هريغلاقو ى-,:12 ع زعااك ل دفةجذاس ااا ورالا فاعمل در ناك نارعشسما لا لع 42 كلذَق

 مازءلاوتامادخ:ءالاو ىقرلاو فافوالاوتأ .لطل اواهرغو ناو ان مىئاقلاصاوةوايهيملاوايميسلاو هو ةغا دك



 هس ١

 ةباتكو ىنأن بون :نمديال_ةهمأى هوةلمهملا نمسا ما عنان -نباىأ(« أن بهللادبع ء)نا+يكلاهاورا امىلع (دخاوي :1كلذكو 9

 1 لولسن النبأ رداد فلأ

 || فد ردمره-غ لذ 3

 تدا :املأو ةءو العلل

 ليقو فرصنمليقو
0 

 فذ اةلعنال فلالاب
 نيم-اعزي- , ع

 ولع نيا 0 نب ركذم
 وهو م تال أ

 وهو قافنلا لهأس ئر

 لئاقلا

 الوم نكيام سم
 لزت|كهدخ

 نذدلاَ ع رصلو لذي

 : عراد"

 ريغب ىزابلا ضبمي لهو
 هحاتح

 وهق هدا رامون ذج ناو

 2 و

 ةءاح_صلاءالضو نم

 اذكوىأ (ههابشأو)

 نه) هلاثمأذ اول
 نبا لاق (نيةفانملا
 نو هتفانملا نك سامع
 ةئام-ةاد لاحرلا نسم

 0 ا
 لقنام ماظعي) نيء.بسو

 ةخحس قو ( مْ

 ىأ(هتهجف) ممم
 الوق) مارس لا نم

 ىلاعت هلوقك (ال-ءفو
 ىلأ نبا ندع هناك

 انعجر نل نولو-5:

 نجرخيا ةندملاىلا
 ىلاعتو هناحم هللا قل زعأ لذالابو غن زعالايدارأ الذالاامءزعالا

 كلذكس دلو ىنأمألولسن ام هوءل كلذ لعق لولو ىنأةج وزوهللادعمأ

 ا1ا7 الاقل اسنل (نادفأ نموهو ن امال لاق كلذ لعن :تنز ئقتست ةمدو+-ةأ ماد تناكو تام ىتح
 300 تلا اجرا كار /| لاقو امم ملت نم : عملا نودتأد داعمل ارش هن

 أانرحسأثنأ هاولاتو اان لا 1 2 قلل نق داو «نوهيلعملاعت
 مسوهيلعىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ماقأف 3 .ءام عنصقالعجل لعوار 5

 هلا يضذرةشئاعل لاهذا موهتاذوها م ةدبق هلءفاموئ هلا لعق هناهملا لد 2 * رهشأةدس لق ءاموسعدرأ

 لاق ىلجردنءرخ” الاو ىسأر دن ءامهدح أ دءتف نالجر ىفان أهل هيو .فىفاتف أ هللا نا ا ْمعىلاعت
 ىلاقئث ىأ ىفلاف مدعالا نيد يبل لاق بطن ملاق 7 وحسم أب وءطملاتلل>رلا عج وامامهدحأ

 ه-ءاعىل اعت هللا لص هللا لو ر اهات أذ ناورأىذوأناورذ رشي رذةلخ عاط فج وةطاشمو ظ

 هيلع ىلاعتهللا لص هنأ ل قو نمطا. ثلا سو رهن ”ماهلخوعءا ان2ةعاقنكا اهوامو ياخ أ ضعي عمم سو

 نك مرح_بأأ اوح اوه تاور نيعجأ مهنعملاعت هللا ىذراراسعوربب زلاوايل ءلسرأل-و

 نملا دعو لمق ةدقعرشع ىدح|هيفدةعرتو وةطثمنانساوهسأر نمةطاثمابتدتو امعةرخص تحت

 هللألاز ى>ةرباتجرخأ و ةد-_ةعتاخن اة: ؛ أر تاماكن اكف نارذوعملاه-هلعلزتقرباهيفزورغم عمش

 0 ل ول ريح حسو !ءىلاعتهسلا لص ءمانمىفامهآرناذللانالحرلاو

 امتالهناح وز عاجوايندلا ارومأ نمل ءغيملو ولل_عقهنأّن م م لدوهم .اعىلاعت هللا ىلص هل لوك ناكامو

 ض#مأ قيقحرمأوهل هى أي اكرحسلا اوقات مهنا لعاو هيف موصعم هنافىولاوةوسنلابىاعتي
 ناكن اورحسوهفق سفنلاهجوندرحءناك ناةطسأ وللا لعفب ىيقح هنأ حمم هد مأا وهلل ص الليخت

 ناكناوبكاوكلاةوعدقامتوعدو بك وكلا ضعبب ناك ناو صاو + | ءفةياقسصاوخ ةناعتساب

 هل_عانو مارخلالاو رفكفتاذلاباهري أ: دقتعا نافتامسلطلافةيولعلاو ةءلقسلا ىوقلا جازمتسا
 ىلاعتهّلا بص خاوي )كلذكو) ءلعاذه سدلء اهلا هركذ هيف لوصف: ىلءاعرم لعق سأنلار اركال

 نيلاس نب الام نيهللا د بعنب ثراها نبكللام نب لوم س نب ىلأ نب هللا دعوه (ىلأ نب هللا لمع و هيلع

 نالايجترمراصنالا سأر ةنيدال سو هيلعىلاعت هللا لص نذل ةرجه لبق ناكج رزان بف وعني مغ

 ةيهجنعهيفوم-_هداح" اكناكسفا رهاظ سأل دو هي ءىلاعت هللا ىلص ى :ارماهاملق مها ءاكاحنوك ا

 هتلااههركي ر ومأه_:عردصب نيقانما سأركلذ سس ناك ةساب 0 وةيلهاحلا(م)

 ناكل و هيلعىلاعتّنلاىلدهنال هنعىضغ.ةكلذ بو هيل عىلاعت هللا ىلص ىلا غلا ءاس ناكوهاوسر و

 نأ نمهللا د_.عه-:.|ناكوهءاك أ ل“ ة 7 ؛ هنأب م اغلا ث دب الئ جرار ولف ةفلوملا ىرادب

 نمع "مالا لولو ]الهمر كم دو هءاع ىلا هذ هلل أ ىلص ناك-5 نينمؤملا صلخوةبادعلا

 نيةفاناا سأر وهو حصالا ىلع بأ لعو نبا لعنمب عقب ملهنال غلاب مستهل عن اونوةمىاتىرصلا

 ثإهو هليل نرش علاوش ىف ضرع كوس نممالسلاو ةالصا |هيلعههدقمدعي ةعساتلا نسل !قثاإه

 هالصلان ءىسهلالو رب ل .ةهص د3 قد عكو مسوهيلعملاعت هللا لص ىلا هي اعللصفةدءقلاىذفف

 1 1س د ىنععه مش ع.ج (ههام_ثأ وز هنعىلاءتهثناىذ هر هنبالهماركنيةفانملا لع

 ىأ(هتهجفف) لوهجللءا لن( مو عل سنام عطب نعال م ههمشل ن نمنح ! مومو هيلعرلاعت

 (ال_ءفوالوق) اهنعيلاعت هللا ىضرةكئاعنينمؤملا مأ ى-ىفو سود اعىلا ع: هليا ىل_ص هةحىف

 ملسوهيلعىلاعت هللا ىل_صهّنلا ىنلذالاب و ةسعن ةنرعالاب ىعل لذالا امم هرعالا نح رلىلاعت هل وعك

 لاق

 لقي راو ب برش "نزومحوم مك 2 د ريب يحس ات بيض جس

 هحدصم هلأو مظعتلاوربكلاو ىهىلاو لها ين عتب دعنا نز وةيهحنعهلوق )0(



 صدد ىأ (مهضعب لثقب) ءامصأ نمىأ(راثأن 1( قلططملا ىلع ءامعسمتإ 0 مدا هللا لص ٠ اا ىا(ل الد

 1 مد |مرمعلري>الءد_عاسمو نيرحاهم اع ءارققنملاعج هلاقم طاح مطادقو أن ب ءالوق قالططملا نب ؛ مزه دقوهغلب نادعب نيقفانملا

 لاعح نع مكمن اهللاودأو ا لاومسةي'الاانعجر نا هاوام كلك أب و 1ك نسل تالا هاثمو انلثمام .ةاومطانلالا ادهم

 ليلذلاهناوتنإ مةيأندند ٠ 182 لاغتذت لوح ماو اوس يراقاومتسا اد نار اواو ا ا 17 لاقفدلوح نماوضغني ىتحميملعا وةفنتالث كباقراوبك ربمكم اعط لضف هبوذو

 اون مزهاا هتعلاعتهلناىذررع و (مهضعي ل تةبراشأنل) ملسوهيلعىلاعن هللا ىلص (لاق
 هيخال ٌةدعاشم ع 2 رحاهملا» ارقتنمملل--حرلاعج هللاقب هلاغيلح مطل دقو ىلأ نبا لوقهغل بف ىاطصملا

 كم لكن مس ل -يقاك الاهل موانلثمامهتلاو مطانلالا اد ئانءدامهنعىلاعت هللا ىذررمعل
 8 أ 00 نئلهنلاوهموقل لاو مثيب الان -رخمأةن كالا ا!هتراوامأ

 ىلاعت هللا ىذر مقرأن بديزهللاقفد# لوح نما اوضقني ىح مييلعاو ةفنالفك ؛اقراوبكرب 1ك مأعط
 ةوقو نجرل|نمزعؤ موه .اعىلاعتسا لصد عوكلمود ق ضغملاليلقلا ليلذلاهئاوسن دنع
 هللاقفهقنعب رخأ ىءدلوسرا,هتعىملاعتهللأ ئذ ر رع اقف كلذرهللاهريسخأ مث نيماسملا نم

 نا) 3 ررعلالك آمقّىد ٠ (سانلا ثدحتي الثل) كلذ فكل ن ذآ (ال) لو هيلعىلاعتدللا لص هللا لوس ر

 ركذن ودين دح : ةخسن ىقوهتمد و همالسا نم رهاظالةياعرهك رخأ ها ءوهذ (هءاصأ ل ةقياد#

 اذ_هوءانررقامإءاكهلمةأل لاعم نأ :سوهذا ثدحتلا ننل تس لاتهالولوغفلل بمس انلا
 هغلبا1هنعىلاعت هللا ىذ ره |ناىناربطلا ىوروهنءىلاعتهللا ىذر رباح ن ءناخي لاَ اورثددحلا

 قو ةلابأ ل23 2ل لاقذهسأرب كو آوهلتق أى نعد بو هيل عىلاعت هللا ىلص هللا لوسرل لاق هيببأ ةلاقم

 ه-صيققهنيقكدو قؤانملاةمركت مل_سوهيلع ىلا عت هللا ىلص هل زاحميك تاقناف * فاثكلا

 ناكوهنعو رك-س اص 534 !اودح لردبب رسأأ لس ابعلا هب نال هل عينص ىلع هلةاذاكم كلذ ناك تاق#

 لوس 0 ءاناكو ر وةافاك-لا ىف ب رعل ا ةداعىلعا راحناكوهصر ةلواسنءاهاسكف لد وطالحر

 0 موقت تنأو 0 اص ضعبب هنيفك-:كلأسأ ورأت امال !وهيلعىلاعتدتلا لصلا

 هنع ىنغل 50000 ءاكودو كلذ تاعفمل مالسسلا هلع هل ليقف كلذ لعففءا دعالاه,تمشت

 تحسد حر را نمفلأ أسأهنا ليقف بسلا اذهب ريثك مالسالا فل خد. ناوجرال ىفاواثدش هللا نم
 هللادجر ىط سلا لاق( لسو هيل عىلاعت هللا لص ىبتلا عم تك ه2 ا دولا ىذر سنن عو) كلذ

 ءاطعب : هرحأو ٌكحئءولاق ا الا هلوقىلان اخيشلاهاورثد دا اذهىلاعت

 اسما سلا هنعىل أعتهللأ ذر ةربره ىل دأثد ددح نهردالاىف ىويبلا منَصملا اظفابهحرخأو

 ةذيجهذك ىلارعاهكرداو ةيسشاحلا ظياغىفارفد ربهيلعو لسوهيلعىلاعتهّللا لص ىنلا عم ىمأ
 اا ةشاك اودي عسل نرحل [ تناك ءابنك ةدرعل اودربلا (ةيشاحما ظياغدربهيلعو) جا ةديدش

 هكوةلههملاد اصلا حتمي ةقيصلا ظ.لغىازوالاة ب اور فوِبوُلا

 ىدتقي ا هو (ةديدش ةدمجما درب ) ىععاههوهنم سول ةموأ ب ذج ف ةءاذبج (ىلارغاهذبخل) اضأ

 ترهظأ ىأ لعاغلل ىءمةثلثملادمد كنب (ترث ا ىح )امه عقو يذلا ناوهقوفءادرودرب هيلغناكهنا
 كلل وقنعلانيبامقتاءلاو ضرعلا وأب ناحاة>هصلا (هقباعة<ةصىدرعلاةِ كج اس سس طم م يال ارثأ

 يول فرط ىهوماقلاب 5

 م 2 ]| | 2 سجس هلللالةللا97لضا2 7 7ر7ب7ببيببئلئئتسسطسلللت7)7ل 7 70ب7ل2-
 3 وق ص ملا ليل 2 5992 27 5959:5995959252[555555595 | [كنيعيسوةّثامءأس كَ مو ةءامالا لاحرلا نهنوفاذملا ناك اممعىلاعت هللا ىذر سابع نبا لاق

 نجلا نمزع قدمو دقلب :( را .ريسفت قىراخ ءالدحرشوس أنلا ديس نبا ةريسجرش ىف ىلحل ناهي دريل هلصق
 م ناهدوق و

 رعلا فهلا هيورعسأ

 برضى عدهللالوسراب

 ةلذاغرت نذالاقفهةنع

 نارعلاةقةريشك فونأ

 لجرول تقي ناتهرك
 ني لعس ردن رحاهملا نم

 5 سم نب دجعوأ ةدامع

 تماصلا نيةدامعوأ
 م ع الإ لاف .ولتتماف

 لوهملاةفيصب (ثدحتي
 ثدحش ال ىوربو
 ىهتهانعم ::وهوسانلا

 كلنذ الىحدلالاقو

 م ,كةةياور قوت دحتب

 نا)س انلا د هاذا

 ليق(هادجأل ثقي ةادع

 ار هل-علا ؟-ىف اذه

 همال_ساةياعر عمل

 اذهم درك: اوى رهاظلا

 لعلوهرامخأ ىقلوقلا
 نرد لك

 مالا
 او مسدرواذلو مالسالا ف

 و اورشد واورسعتالو

 فلأتيناكاذلواو رقط
 هن وكل نيح رصم ار .اهماكلا

 اذهىف و نيملأعلإ هلا ة هجر

 ىنلاعمشنك) ناي لاو ءاوراك( سن نراك( سنا نعو اسرتك اد اهلع تثري [ةقاضا جرم لع كار 1كالل د ل أةدسعم|ميلع ترتد نا هفاخناهريغت سحب ىتلارو مالا ٌصءن كرتىبعليلد

 ةغللوالاوةخسؤىفاك هذ ىأ أ (هذبه ةيشاحا) اظلغ عد رمدوسأءاكوأ ةططخم امش ىأ (دربهي او اسوهي !ءىلاعت هيأ ىلص

 ى>) ةفينءةعفد ىأ(ةديد-ثةذبجهئادرب)همساف رع لوهع(ىلإ رعا)هرذ رد ىءدلاوىانملافو حقةءرلقموأن اثلا عم 6

 هيدأءوس نءسوهياعملاعت هللا لصوهرثأَتي وهيكل هوهغتلا نيبامسناح ىأ(هقتاعةحفصفدربلا ةيشاح ترث |



 ادم

 ث.>ىاسمادلارغأو
 للا ىلع ىنعأ ىلا لأق
 رهاظلاو ىاح|ةخسنىف 5و

 هنالو دلل ق2 هع هنأ

 ىلع) ىنءملاؤفيرحت
 هللا لام نم ندهى ريعت

 ١ ىبيسلاداز( 216 را

 ىو (ىللم<الكنان)
 امهيقو ىنامالوذ_بت
 هانعمل اق ناالا ق.م

 قود رجلا ىلع ىىطعأ
 هدا نادملتلا لأ
 لامن هالوللامنه)

 لصوىتلات؟فهكبأ

 (_بوهيلعملاتهللا
 لاومث) امركو املحىأ

 ءديعانأو هللالاملاملا
 ىل_صونلا ىأ (لاقمت

 هلو ه اءىلاعتهللا

 لعت(ك:مداقيو)

 ىأ دو_ةلا نم لوهكت

 لعفت و كنم صن#

 تاعفاس ىبنارعااب )كب

 ملاعق :لثمىأ )َى
 (اللاق) ىلويذجن .

 لاق) ى داك ال ىأ

 لاق) ؛ ئم ىالكأ 2

 زمهلاب (ىناكالك نال

 ةثيسلاب)] ىزاختالىأ

 ىزاستلا ةيحاللا

 ا ةئنلاب

 0 ىنااكح_ذ»)
 (م_.وهسيلعيلاعت هللا
 نأ مآ م( امدعت ىأ

 ريل ىلع هل لم

 ىورو( رعرخ" الا ىلعوريعش

 ىلجاامىطعا ىأةز مهلا حقب (ىل لادا برعلا 3 فالجا ةداعىبءىنارعالا ىأ )

 | ليق(دماب) ىنارعالا (لاقمث) ىشنادربلا ناد اورفوركذرو ثنؤنوهو بك. ملا نمءادرلا 0

 هيق سلو هفالخ ىذتق» فايس اوامأسمن 9 هنأ وك داهم سو هيلع ىلاعت هنأ ىلص هتهذاشم

 ناوأا مكتبي لوسرلا ءاعداواعتال هلوقب هذعىوملا و هعر# لبق ناك هل علف هم ارث ادنريغ هي هكا دا

 هللاىل_صلوسرلاءاطعبلطو روذعم وه ةءاقجو ةظاغ هعبطقمال_ءالادهعسي رقناكىلا رعالا
 َن هعاتمالا بأ“ ىو 0 وأق ةفاولا نيمل سأل نم هنأ ىلد لد.ةاكزلا نهدذ-خأو لوهيلعملاعتا

 لود ناك اودجأ ايدها لوقيقهمسابهيدانبن ادحالز والهنا لسور اءىلاعتهللاىيصدصاو+
 ضعي رهجك لول اب هلاورهكتالوىلاعتلاقوخلا لوسرلاءامداولعجتالىلا«لاتهلالو.-رابهتلا ىنان

 ءاحةدداملا لهأن نءالجرن |هنعىلاعت هللا ىذر سن أن عشد' ل ةناخ د: 0000 هدو عدتال أ ضعدلا :

 ل_.قوأ ىسملاليقهمالسا لاح د فلل ني تفر دمنا نا لكن[ تأ هاد ا,لاف
 ريغقاماةهجاوم هنأ >ىقادهناره هااظلازوقأ *ىنار اظن هيفالمأ مر له ينك )ا هادانولف هغوأب |

 ناسحلوقك ا هريغوةبو. دلاع ادا ىف اريثك عقو وهنادرتالفهميظعترعشالا«هركذالا مرحالف كلذ

 ءأر ازحا كاذؤ هللادنعو د هخعش.>افاد2توحه هذءىلاتهللاو هر

 ءاقوك. :مد_© ضرعل : ىفر_عودمدلاو وأن اف

 لوسرلان اان ضل :أانه ل يقاممونزولاهيضتقي دقهنالرعشلاري*ي صوص هنالاقي ناىلاة>اح القا

 ىطصملالوسرلا ىلعأ. ل كمح >ملٌ[ ىف كللام نبا لوق ىلع ض رتعا ى>همساكه لل ة5أ طانوديلوسرابو

 نوكد : نازود<و للا ىلعىنعأ ىأ ى ابر عطقةزمه هتزمه ىلا املك !!لات(ىل جا ) رمال هلهجو والوا

 هيقز ودق : نيد لا ضعب هعبت وىهتن الوم ادو-ولىلوألوالاو ل-اامى :طعا ىلىل ل-+اوب عم

 لامزهنيده) ملك-ملا:اءىلاافاذمةينثةلاب(ىريعب ىلع) ار ظن لوالا هءحجراميقناالا اًضرأ ل صولا
 نم) ىيطعتالىأ ىنامتالىورورءام ىلعاهةفوءاستلا مضب (ىل لمالك ناف كلد_:ع ىذلا هلل
 ةرمههيزمها ذهىلعفىلقعز احم و هةهيرعآت دس هنالهيأ | و(كيبألامز مالوكلام

 ملفا هاحريعملا ىل- ء>ىأ الا - لل نظهنابةعوطقم هبز ههنا لاق ن مىلعدر تاضأ لصو

 ناكو ىرهو#لا هن حرص قيةحرخآ ىنعمهرك ذامنال ودب سل هروهُتمزاحموهو هلهدانتسأ دعما سلا

 هلام فرمدتأ ( هديعان وهللا لاما ا لاق مثل سوهيل ءىلاعت هللا ىلصدتلا لوسر تكس 0 ءاورلا

 (كنمداقي ولاق 59 درف طلاب هيلع ا يحق تش رفاطاطساب ىلمانن<ى اعع ًاوهنذا

 1 1 هر هو صانضتلاو هودوقلان مكنمداقب :دأىأ ماهفتسالاةزمهردقت وهلويدللءا ذاب

 ةراككدا ؛رعشا امر 5ك د,ناةهار 1 « يرفتديق أل ةيلو كيدأ كرت لع ىزاخت ىلا :اا 0

 وهأدوقا|ىفوتس نممق ةممعتلل لوهجمللدأ باكا ليقوامهعمبمولو هسفنل مس وهيلعىلا 58 ىلص

 لهأ مهوبارعالا ظاغ نمهيف !روذعمهناىلاةراشا (ىار ءااب) هلوقو نيالا نمهدنعنم مأهللا

 صاصقل اق 0 اهرزعبوأ هله لعقي ناب ىدرب دج نم م(ىتاعئام)ةيدابلا

 ةيلصأءايلابو ازال ىهوتةافاكملا نم حمس( ئفاك-:الكناللات) كن ءداقب ال( )لاقاللاق) مطالب
 تساهل ثءاجئالتراءتساوأ ةمدس سدأءأز 42 |نالةلك ا ثهديف (ةكسلا ةحدسل ا :( امل هلدموأ

 لعقي لهناو هبه نسحن "مدآ 2 ..وهسياعىلاسعت هللا فصوننااٌكحضف) ةروصلا

 ري-عب ىلع هل لمح نارعأ مث 0( كك اةمدرسا ا ىدياذا هملةلان ماتو ه-:م صيقتملا صعب كلد

 رحصتلا مدعو ىذالا 0 ملسو هيلع ىلاعت هللا لسص هما>ن م4 لو ار

 الأم
 هيذوت نم ديل 05 طاسا دمعمللا سحأ اذا لمقو 0



 ارصم:م سو هيغل اعث هللا ىلص هللا لوسرثيأرام) نيحيحصأ افك (اممعوللاعث هللا ىذر ةشئاع) تلاوخ_سنل ارثك أو( نعو)

 هخيصد (اهملظ) هلدهج والفاهرسكو ةين اما |مملاحافبو قاجاملالوتامأو ظل اد_:عبلطرامىأ عت ف”وماللا بكي ( ةملظم نم

 هسفن ةصاخ نعةجراخ ق4 اوأ ىذا قوةحة ةاعشمىأ(هللامرا 2 نمة-م رح) ةملظملا ىأ(نك:لام)ادأ ىأ( طق)لوهحلا

 نءهايبافوةيتزرتحاو(طق 1 0 أيشءديب برضا مو)هيق طر رقعل |موخو هن مايقل |بجواموأ هضئارق هنامرحو

 ثيدحلا اذهىفامىلء لدا ىتأمثنيمل للا رومأ ممم ىلو .نماميسال هتمالداشر وهو الم ابيدات همايوريغ برض
 ىقىدمرغاا ود-جاو ناخيشلاهج رخآثيدح ىف(امعدللا 1 رةشثاعتلاف) لاذ مظعلاهةلخنم

 أذ_هوادحوأارب زعتوأ

 كا 5 0-2 ِء 20 ٠

 10 واهي رصب ب ةر(لسو هي ءىلاعت هللا لصهّللا لوسر تءًارام) هظفل ىفةري_سةفلاخم عملئامشأا|
 هماعلا ىللعم-_درلاو 5 3 م 4 5 يلمس .٠ 3 5 ٠6 8 3 5ع ١ هروح ل

 دهاختناالا)ةصاخخاو || 6س تمل عجبت ىهو لط نم أ (ةهئاس نم ةريغ ىلع هت نضارة س ااا
 نوك مهول عندوأدكموهولوءفقللىبم(اهملظ) لوالا ىلءبب رقتلا قرصتقاواه>ةفومالللا
 باك.:رابةماظملان ك7لامىأ(هللا مراح نمةمرحن كت ملم ) راك ىذمامفارغتسال( طق) هريغل اظل |
 وجه ناينغاتناك ناثللا ناةنيقلاو لاط+خ نيا لق هنا ه-اعدربالو هل ق>فرصب سلو هللا همزح مأ ْ

 ىلاعت هللا ىلد هللا لوسر وجهو درا لطخ نيا ناف هلل ق> هناف ل_-بوه-ماعملاعت هللا ىل_صهللالوسر

 هناهباوج نمر هظوه عبط هظاغ هلعقام ىلع هج لم هناق ىلا عالا فالك هني ذاكر فك همسو ل -سوهيلع

 ظياغ اف تنكوإو ةيدابلا ل_هأ بوق فاطع:ءاك ةيفخ كح نوه_يفام عمةناهالا كلذ يدل
 ةءادنم( طق شهديب) مل_سوهياعىلاعتهّللا ىل_ضدهللالوسر(برضامو)كلو>نماوضمنالماقلا
 ةب ردح ا, فاخ ني ىلأ وهيل هللا ل_صه.رمض ىفاك (هللال دس قدهاحزاالا) هريغو ناسناو
 ريغاشد + هقنعىفاهبهشدقن ماوعلا نيريب زلاوأ أراك ةمدلا نيا ث راح اما هءاككأ ضعب نمامنو انت

 ارامةب رضلا كل: نم عةوذد_# هللاو اتق لاةؤشس دكا ذ بسن رخل ىأمدلا سمح اف ربك
 رو كرو لعج وأ ك_بوديل عىل عت هللا لص ىنلااهيلعلةيلاهدعأ ناك ىتل | هسرفىلعنم
 ىلا هينولقاق مهو هّللاودعت ام مثهعال_ضأ نما ءاضر سك هظب اتق هب رض هناةءاور فو جفاذاروثلا
 و عبار نظبب ل-يقو فرسم هنالهوعضوابسا:موهونةامهلاءارلارمسك و نيسلا حقي فرع ةكم
 دشأءاحو دعبالو ل.ةالاذهفاةنيىنأالا ادحأ طقةقب مشل اديب ملسو هيلع ىلاعت هلل ىلص ل

 قوريع_لاب احالاة> فهلا ل وسر ل25 لجر ىلعهنلا سضغ دتشا اظل ىفو ىن هلد5نماباذعسانلا
 ةال_علام_هيلعءايدنالانالىأهللاليدشىفهّللالوسر هلّدق ل جر ىلءلجو زءهللابضغدت ثا ظفل
 مظع مأالا ص + ل ةىلع م_-ممهدحاولا لمح اق هتلادامع ىلعةقفدلاو فطالاب نو رومأ ممالسل أو
 نعهّللا ليدسي زرت>اواولاةهللادابعب ةَعْفْسوا ةقر وافطل مها كأ ملسوهيلعىلاعتهنلا نصا لوَصَرَو
 كلذ فت دقوهل:ةاد صاقناكهتئا لد سىف هدي نمنالاصاصقوأ ادح بوهياعىلاحتهللا ىنصهلثقا
 زاوجىلع ليلدهيفوهئاسن نم(ةأرعاالو) هل(امداخ برضامو) هنايب ىلابإك هللا ه_ذعل ضالخ نيىنال
 ىلا«:هللاىلصهيلاءىحو) مل-وهيلعىلاعت هللا ىلصه.حدءملكلذالولواهب ضو هنأر ا لجرلا بيدا
 اذ_ههاليةذ)لجرلا ايهس لو ع هكدنب ىناريطلاودج ا هجرخأ ثددح لا اذه( لجرب مل سوهيلع
 هسبلق نئمطيلهر ركو ىنمفذقالىأ ,عارتنل عارتنا سو هياءىلاعت هللا ىلص هالاةةكالنقينادارأ
 طاستملادهتدرأوأو) ىريغنمالو ىنمك يا ءفوخألىأال ىنععانهن لو عزفلاو فوم لا عورلاو

 اذه ليث يصدم ب ]| ل عيعتيإ ها ىضتتيتدرأول اوق تا: نافع كريغالو تنأ «درأامول اني نآذنمصعهللا نال( ىلع
 ىنلا هلل اق: )هحور ىف عزو هعورىف عور لجرال لص ىأ (كلمعي نادارأ ىنباعث 5

 ىناسملتل لاو تال ف خال ى-عملاوا ديك اندر رك( عارتنل) هوركم عزفت نى ءالا مضد (عارتنإ لبوه ل عىلاعت هللا لص
 هللاو ىلا هت هلوقا لاحم هلق نابهنمامالعا لوههما ةغي ص( ىلع طاستمل) ىلتةىأ(كلذ >درأواو)انههاكالىنءعنابرعلا عضتو
 سانل انم كمصعي

 هناتىأ (هللال يس

 هغاابمهديب برضن ناك
 هدابت<او هد_>ماةمى

 برضام مث هداهجىف
 ناكالاهثادعأ نمادحأ

 َّق هلااذعو هقنأ اح

 ىألوةلياديهرمأرخآ

 هشد_#ةدقو فلخ نبا

 عزخل هقنءىئفدحأموي

 ديدشولاب ادىد_كاعر>

 عز اذ_هام هلل مق

 ل قصت وأهللاو لاق

 برضامو) ى-اقا ىلع

 صيصخت (أ ارما الو امداخ

 مهول عقدو معلا دعد

 قلعت مالرالا لكان
 هلهأن ع اج راخناكن ع
 لكل نا راع
 زا اوجهيقمم ا

 مداخاوةأرملاب مع

 احابم نك. لولذا بدال

 ا ءرتخاا حدمسل

 ىلع( لجرنهيلاءىح 5

 ىاريطلاو دجأىو رام



 ىووتلاومدب رك 6 ىذذلاهركذام ىلع حصالاو هو نونة نيك مهم يعن وكسو 7 كد موو .زءاحو ١

 هياور قو 4+ د

 نو.-ةلا لدب ةيتدش
 || وهو (همال_-!لبق)

 ىأ (هاضاقتي) ىدوبع

 ىأ(انيدإ ابلاط هنو ك
 (ه-واع) هان دعاضق

 ملسوميلعىلاعت هللا ىلص

 تدحىأ 06 ودل 3-1

 لصتمل ىلا كد, تدد.هول ىأهنمهامت رشابمىهوا مدس ةدأ ارالابدا رملاثلق هك ةدإ ”ةدارأ وقل كلذدارأ

 نونلا حقو نيت مهما نيسعاانو اا هنيدي زوسو هيلعىلا عت هلزأ ىلدءأح و) لا

 نمىاكوه بيذ#تلاىفو لائالا قاكدوبهلارام>أ نمره وهون رغوهوةمومضماهنا صفر

 ىلصدعج رم ىوتودها م لادهشو همالسا نسح اما عوالاس مهر 2 نهر اولا أنيذلادوهلاراب 3

 هتلعورهشأن و ىلا لاوورعلادمع نبا هاكحشي ةددلا» ايلاك رعسدنالاقي و لوم ن هملدو هي هما عىل أعت هئلأ

 وهوأ ةزهفا حا سر 1 دش امو 0 :اىهذلا لاو روهار م

 نع ميعنوبأو ىناربطلاو نامح نبأ ل صوو مالسنبا نءالصقمى ةمملأهاور لس وطثيدح وهو رغدم

 هنمسلط» ىأ (هيل عاني دءاضاقت همالسا ل بق) ى طولا هلق هاك عمك مرنسوأض» أ مالسنهللا دع

 ىسا# لاق ب رعلا مالك نمةءااطملا ىعفىداقتلاوهيلع هناكانيدوسو «.اعىلا تهلبا ىلص

 ايضاقتلاانيلا نسي لف ىب داقن د هرهخ لدقهرشارهدهللا ى 2

 ىذا" املا ف ىسد_ةللاانخو ثلوقفةغللا لهأ مالكو مهمالكىف ريشك هل هوأذم 3 !اطىأحارشلا لاق[

 بلطلا فرعلاىفو هن 0 أ ىنععهتضتقاو ىنيدتدض|ة:لاقي ىذق نم لعافت هل كل

 ىقوه:مس رغودوىقرعىعملبىوغلريغهنظف سوماقلا مالكر ودقهرغىذلاو هادجوالىسبتنا |

 نمةاروتلا فام قباطيل لو هيلعىلا «”هللأ ىلد ىلا لاحمل د :انأد رآتنكروكذملادب زنعةياور
 مهل .أواوملسأ ن الكب ٍ:ةيرقناهللالوسراب لاق يودبلاك لج رهءاق ىلع هعمواموبج رذن هملح

 مالسالان هاوجر كنا مهيلع قفشم زاوةدشوةن همهتي اصأدتوا دغرموق ازرأمهتنأ اوملسأ نامهنا

 اقسواذكواذكبك نم عاتب أ انأ هللا لوسراب ةنعس ندي ز ل اقف م مينغ ّىشي ميلا لسرتنا تءأر ناف
 وأ موب لجالا لبق ناك امو مهثغأو اهيمهيلع ل جعا هللاقو لج رالاهعقدفارا ذب دنيناعهتيطعأف

 ءاضاقنوهيةلغ هباحصأن مرغن ف ةزانجىلا ل سو هيل عىلاسعآ هللا لص هلا لوسر جرخثالثوأ نيمو

 عجم فاكلا رسكي بك ذمو نعيمادعفهلازأىب ىعمهذمص (هنأيثع ماجعد_خأ وهمكنمن عدن نو' دخل

 تاموهق وطبهذخأى أس دبل لاو هليق وهيشاو-وهقارطأ وهو عمم عج عماحل | ودضعل او تكلا

 صنمقغلاو ءادرلاكاهلكب ام لا نافنيغتكلا نيباسهنا ليقامال فو رعملا حميحصل اوه | ذهوهركنو هنأ

 دمع ىناينالاو هم )هج و مهو سعت د عماخ_ث_الظياغامالأك هللاقىأ( هل ظاغأ وز لانهع ممل

 (لطم) هيثباوذ ىف هرهاط ة.دشهسأر ىقودلو هنالعدالا ىلعةببشهمساو ملطل | نه ل عمم للا

 دادع 18 نمار ارمهيفدعولا فاخوأ ىلا رمح انقل ؛وطتلا لطملاو ل اا طإاو ملا مذ

 ءارلاند_:عملاعت هللا ىذر( رعدربتناف)نيدلاوةدهاابفي وسناالطملا سوماقلا قوهدماذ ادد

 عملو ةلاوؤ طال _غالارامتنالا كروب : نبا لاو ىععهرهخت اوهرهنورحزلاوضو رهتلا نما ع .5|ةلمهملا

 هللاود_عىأهنعملاءتهّلاىذر رع هللاةة(لوتلا ىفهلددشو)ةظاظفبئثلان ,عرهملال ايمو عابس

 الولى ابد_ةعب ىذلا وقعمسأأم هللوقت وىرأ امه عذصت وجلس .وه.اعمللا ىل_صدتلا وسرلا د لوةثأ

 هملعلوهماحةدشل امهلاقم نم م( مسكي مو هيل عىل اعت هللا ىلص ى .لاو)كسأر ىنةبسل هنوف فاخأام

 هللالوسرلاعف) كلذ هياعسعص لع ءاطغلا: هلى كول هنعىلاعت هللا ىضررعناو#' عسنبادارعاششك |

 كنم)هتاق ىذلالاقملا(اذهريغىلا انك ) ى و2|بحادةنعسنباىأ (و هوانأ لو هيلع اعتهّنلا ىل د

 فذ_>ىلعجاتحان هسدلو جانحا ىنعميججاح نم للي“ لعفأ و هوةجاحرثك [ىأ( رعانج وحأإ

 ربغلا نيب مث هيلع فطءاموانا ريخوهو فوذحم هيلع لضفملاو عومسمهيث الثنافمهوتكاذودشدئاوزلا

 ا او ع ءءادر

 را / هدسكتم عز

 عماجعذخأ او] فاكس 5

 ىعو عج عج (هيايا
 وأ هم-تاوحو هقارطأ

 هللا ةءو4 اك هرازا

 ىأ (هاظاغأو)ببلتلا

 ه_صوصدك لومعلاو

 مودعل ادصق(لاقمت)

 دع ىنبأب 5:1) هموق

 حا قاع أ ناو

 ىعع لوءفك لوط«

 1 حان الع .عاك

 رع 03 ربح :اق) دع 5

 قالوا هر حز ىأ

 هللأ ىل_صى هداف لولا

 ( مش رو طع ىلاعت

 هماح لامك ةئن 50

 لجو هقلخنسحو
 هللالوسرلاعو) هوعع

 ملسوهيلع ىللاعت هللأ ىلد

 (اذهريغملا انكوهوأنأ
 (كنم) ردصىزلاىأ

 ديكالارحزلا نهىأ

 ديددسدلا لوقلاو

 || رثكأ ىأ( جوسحأ)

 ىذلا ١ كناكبىوالاناكن(ر عابإلاج اناا



 هرعالهندل>أن هعأ(ل-أنمىيدتللوم] تمكنا اا ىأ(ىذاقت لانس همانو) هثيدل» ادالا ىأ (ءاضقلا نسحب ىرماثإ

 رشدلا ماص هن "اكول )اود نمش دس هع أوناضمر ماض م عت « دح ىفاك ماي أوه ىذلا هزيمم ف خ4 هوان فدو مايأ ثالث ىأ( ثالث (

 (هعوراماعاص ني رشعءديزنو) مال ا نم هلامىأ ( هلامهيض#ي رع) مالس !اوةالصلا هيلع ىنلا ىأ( رمأو) هلك

 لد>الئأ واولاد ثني ا ل سي ب
 ارو بعمر باج. | ان أتو) ىلع هلامءافو ىأ(ءاضقلا نسف م ىفرمأت) هاو ديدشتلا|ذهنمهيلاجوحأامهىذلا |

 (ناكف) ارب هيزاجيف ريخانوأ لطم عقومنام هوي ىنءاملاعقد سوهءلءىلاعت هنلأ ىلص (لاتث) فطلب بلطلاو( ىضاقتلا

 ءاضق ىنالد ه.ي_ ضاقت ند <لاذلق مايأ هثالث ىأ(ثالث) هم هنيدليجاننمىأ( هلجأ نم قبدقلا)هنم

 مأو) هوك ءيلازإ ثأ (كةدايزوهدعواب لعق هنانهجو ن سحأ ىلع حقو هنافرلبو هياعهلاعتهللاىلص يتلا

 ع -١ورتلجالى أه ردصءام (هعورال) )رك نم(اعاص نب رشع ) هقح ىلع (هديزب و هلامديضقي رع

 ناك هنال(همال_ سا بد موه .!عىلا عت هللا ىلص ىذا | لذ( ناك ) مام هللاقوهلْةبمهذا هلرع

 نيممال ءريغا اك تامالعلا اان دك هناما العو لو هيلحىللاعت هللا لصد هركذابيق ىأروةار وتلاراملاع

 (لوةيناكهناكلذو) هيداعسةللادار أ وهمالسا نسق همرمشتلاز وهمأن نةينأ :امهآر اما 5هماح هدسل

 هر وك ذملا سو هءاعىلاعت هللا لصد وبن تامالعىأ(ةوبنلا تامالعن هقدام) دوويلا نهمدنع نم

 ةحست قو لو ةءاع لاكمما لصيف هيدهاش ىأ(ملفر ءدقوالا شاهر عواهأر كىتاةاروتلا ىف
 مكدو هوأمهق :رءأ/ ىأ (امهربخأ نتن ا)نيتمالع(الا) ]ةمالعلا ىعفئتلانا ارابمءاناهتفرعدتوالا

 قس هلوقي اه هقرعد لني" الا ني ةنشلارمسف مجرب ا ريما قدصق هيريمخا | اذا اريخ هريخأ هيريخلا ةيءابلا

 عاقيالابةردا ملا مدعهاضْمقمو بضغللةردابملا ى :ءءاميدقررعلا مالك قل ه<ا نا مدقت :(هلهجهملح

 هلوقك ءللال -ال لب اةموهوهمذغل نك

 نم اها ا لهج قوق لهجنق د انياعدحأ ناهحالالأ

 مالك فرءبال نم همهودإ الو مقتني وهللانأي >[بضخت ناك مل سوه لعملاعت هللا ىلص ىننلا نالمأك

 راف توميلىلاعتهنا لصهماح نادال لس وهياعملاعتهللا ىلص هتاقصي قد اءالمانهبرعلا

 هل- ع>ىلعهما> باغل ىف *ءلالاق. نةمرهاظ ىلع قمسلاوأ ىضغ ىلع ىر تقوس هلوق ىف [كهندح

 م ءاعىلاعت ١ هللأ ىلص هلن ادا ع 3 رامسقىلاعت هلوقك لهح هل ناكول

 ىجدرش همس ل 5 نم سس !ةدٌئني>وةومنلاتامالعن هدعلن اعاصداله حقل هرال4 اح هةءسالهج

 هدب رثالو) صفا | نم«مالاك فام عمسص» ل ىس#تن | هبال هياء لهج 2 هروب . اممةوانهلهلاو

 تدادزاام اك هتءذأو هتهاقس ىن- ء«عمربغ لهجىأ يناثلا ةمالعلا ى همذه (املحالا لها ةدش

 ذدءدم> هنأف هنأم رحى وتو هللا دو د> زو ا >2 ملام هريصو سو ه.ءاعىل اعت هللا ىلد ههلحدا زها عت ل2 تأَو

 3 صقل اهذه قدح 0 راخلا 0 ا

 ترع-. 2>او ل2 الاهل را ماع ار كك قالا ارعابت دي ًارامىلعىف جاو

 رم اء | ارق قىلامرا طشوره | اذهنا ك1 كر وةارو* | ىف صوام ىلع هتدجوف موييلا هملح

 كهدجوف اذ بهريتخا:) هاو ب فنصملاراشأاذهىللاوةوةشلاهيلع اع ءاءاةرشالا مهلك هب لهأ ا

 لاقذ نعيم 3 راو ةرلع علام اا دإ لاند دلو سانلا نم ةضيغت-ارابخالا ىل( ثيدحتاو فصو

 اناس كلذراضفىأ

 ةاودثردحلاو (همالسا

 هل_صووالصفمىييبلا
 ىاريطلاو ناحلا
 حو لمس م يعنولأو

 بدسهنوك ىأ (كلذو)

 (لوقيت اكهنا) همالسا

 ني هللا دمع 4- -عاكو راك

 تامالعنم ىبام)مالس

 ابةقرعدقوالا ئثهومنل ا

 نة دكعد
 ملني_ةثاالا) دع هحو

 ةزمهلا حقب (امه هريخأ

 رخأ ل ىأ هدحوملا مدو

 ىوربوامهقرعأ لقا

 0 ىأ امهدسحأ ل

 هما> قيس لامهققَأ

 ىذلا لهج ىأ (هلهج
 هدشهدب زتالو) هن لعق

 نمزه-ياعىأ(لهحلا

 اقطل لب (املحالا د_>أ

 ىأ (هربتخاف) امركو
 ىأ(اذهبوه) هنحتما
 ه-هح>قهنمردصىزلا

 (هد->وف) العقوالو5

 اذهب هترمتخاذ ىوربو

 (ىصو [ك) هدجوف

 عا لاو ملا 42+ - ضد
 ١ ىألاقي(ه هيلعقأ نانم مرثك أ) ماكدومحلاوههنال. ءديق(ةردقلادعهوُفعوريدوهم اعنعلا

 ل دهشالام مه "أو مهلح اودوهيلارابحأ نم ٍلسأ نم ءأناكونيلسر 0 عر

 هراكصلاة- دلو هيو معلا إ ,داحالا ىأ(ثيدحلاو) ةندملاىلا وس -:هو رع غن ماعجار ىفوتوةريثك دهاشم ملسوهيلع

 ةرحعم ن ءهوفعنوك مهو نعزارت>اوهوهردقلا يدعاهرسك كس عمضولادلا حقب( هرد_ةملادنع) هوقعوهريصومالسلاو

 همظءموأ هاكركذننا( لعق نانمرثكأ)



 حادعلا نمنك-:لواو ىأ (ةئباثلا تاقنصملاو) ةحيدعلابتكل ىف ىأ (حيمعل اىفاممهانرك ذام)ك ينغمو يةاكىأ (كبس>و)
 لبم) ىندملا ف ىأ (ارتاو م ) هعو م ل صوامىلا ةمضهىأ ( غلبامىلا )نب ةجحا ممازةنسح ةتباث لب ةحك نك.:لولووأ ةتسلا
 مدد مىأ (شن رقءاساقمىلع) هلم نمىأ الن ادب( هرهدنم) سدلارعأ فن ينم ن يقيل اه. لد اغا .مىأ (نيقيلا

 م (ةءاهاجللا ىذأو)مهنةلاذعو مهتضراعمو

 ةرياصمو ة>سن قو نوما

 ىأ(ةبعصلا)دئادكلا

 عمىأ (مهعم)ةقاشلا

 5 رفظأناىلا) هئادعأ

 هرهظأو هرم هذي( ميياعمللا

 همكحو) ةح-س اك

 فاكلاديدشتب (مهيف
 م-يلعإك احول عجىأ

 مهو) مهرأى افرصّدم
 نحذر( نون دلل
 هسامقو مهعزىلءءانب

 لاصتةسأ ىف) هه سفن أ ىلع

 نيس حتفب (مهتقاش

 هرهه نوكسأ ةمحدم

 مهعج ىأ ءاثق ءافف
 ّق ىفوم-هرثأ عطقو

 جرت ةحرق ل_صالا

 مدقلا ل فس[ ىفناسنالال
 مهةؤبهذ 25 ىوكتف

 لصاتسا لهما ىف رولوقي
 (اكه.هذأىأ ه4: ةأثهللأ

 هلاصتتساق ىوروابمهذأ

 مف اشم دذو ةفاضالاب

 مهربادهك الهتسا ىلا

 مهاصقو مهلصأ نه

 (مهئارضخ هداياو)

 داّض نوكسو ءاخ عشقي

 ءارامهدعب نيةمجعم

 ؟لالها ىأةدودم لاق

 مالكلاو ىدنانمرثك أمهوةك يك رتلاادهوءكهنعوكنا اذااناغنا لاما وأد رقي اتكلا ىلع
 تاقنصملاو ح..حصل |اسم ءانرك ذامك.سحو)ءواصةمساوهباعيتسا نكمالهنأ ىنءلافروه-_ثمهيلع

 امضنماذ_هىفكيف هاك كرتال هلك كرسالامن اوهام! لقنب تدثاسمم مد ةامك يفك ىأ(ةقباثلا
 ة.درمرتاوتلاب ل- صوىأ(نيقيل |غليم)امهعو# نعءابوتدءارتاوث(ارتاومم) كلدنعولل]( غابامملا)

 نيم ه.تامو_تال.دارأهنابلوقلاوىلوأناكىرورضلا غل بملاوولو دحأ هيثكشيالىذلا نيقيلا
 ةقاثةبعصرومأةىلاعمةاساةملا (شدرقةاساقم ىلع) سو هيلعىلاعت هللا ىلص (هرم د ن) هاو كلذ
 ىذأو) ريلاعلاط نمهفرعن اك سوهياعىلاعت هللا لص هتدعي لوأ ىف اذهواهاثم لمحّددال ثدحح
 4 ,رباضم و١ راقكل امهوةيله اا لهأىأ ةيلهال ا ىذأ سس ,وهيلع ىلاعت هللا لص هلمحت ىأ (ةءلهالا

 م-يياع بدهناالالاجستناك ناو ىعو موسي و هندب ةسعقاولا بورا ىف (مهعمةيعصلادئاد_كا

 اهرانءالطص | ىلعربص م-4ناكديدانص مهوبو رحلا دئاد ش نءريصلا نم ةلءامم:رباصملا باذعلا

 ىلاعتهنلا هرهظأ ناىلا) رصتناورقظ ىت> مهياعدازو مهرباصو مهما غل سو هلع ىلاعت هللا لصهذكل
 لّدق نمدي رباع موف 5< هفرصصت ةضبقىف مهومهلابلاعار هات ىلاعت هللا هلهج ىأ ( مويف همكحو مبيلع

 هتلازاوهل-صأن م ْئدلاعطقلا صئدسالا (مهتفأشلاصءئسا ف نوك ثءالمهو)ءاش ناوفعو رسأو
 ىهو اهلا ةزمملالذ.:وثدن أ, ءاهابيلتءافوةذكاسةزمهوة-وتفمةموجعمنيثةءأشلاوة لكلاب
 دار اوهنىعد.دقو الثمبرضفاهمحاصتامتعطةناو  هذتف ىوكتف مدقلا لصأى جرذت ةحرق
 م-#ناو مهثيخىلاةراشاهيقو عرذالو لصأ الور: أالو نب عدل سال ث مح ها صأ ن مىلاعت هللا هلازأ

 ى-خالةغالبهيفوةحرقلا كلن عطقب نيعجأ موك الههمب_ثفهبحا هل كل عمهثبخندبلا فحرقك
 داوسلاكةر هاو هلبةىذلاك لثماذ_هو كالهالا ىنععةامهملالادلا,ةدابالا (مهئارضخ ةداباو)
 شي رقءارضخ دانا ةياهملا فلاةمهك اله مهئارمضخو مهداوس لازا ىنعف موقلاو سانلا ىلع الط"
 ةمجعمن. ةبمهؤارغغهءاوصناىلاةغللا ل هأ ص ءببهذو ةءا#ادارملاومهداوسو مهؤامهدىأ

 باوصلاوم_هلاصٌمت سلاح لك ىلءدارماواهمءا وةلخ ىتلا مهةنيطوأ مهمدخو مهريخو ممتراصع ىهو

 مهرساب مهك الهاون ة يت لاح ىف مهرفظ سوه ملاعىلاهتدثلا ىل_صهنا ىنعملاوةياردوةياود مد. ةنام
 مهاذاةدش عمىأ(حفصوافعن | ىلع) ٍل-_سوهيلعهللا ىلص(دازاخ) ةيقاب مهمم قس الث يك

 ناك ام ىلع دازام بناح لكن م الحلا مهب طاحأ دقو هفرصت ة-ض ةىفاوراص ثيحنم_ريلع هرصنو

 « للعفو ثيحن نوقحةسامل_ءفوماقتدالاب سفنلاءا مالعفصلاو وفعلاالا هاحنمهيلع
 مهب هفطلا ول ل وهءلعىلاع هللا ىلس (لاقو) بنذلاب ةدخاؤأملا مدعن اب راةتمعفصلاووقعلاو

 ام (نولوقتام) لسوهيلعىلاعتهّللاىلك هنهام ركن ميملاكلذاضوشممهرئامض ىف اكمهممارذنتسم
 ناةزمه ساق (مبل- ءافىا) هلوق ةا>:لاهءح رص [ك نافل | ىنعئاهد_عب لوقلاوة_ماهقتسا

 ادا ا دااطكرإ | عل 2| 5 98 مح نال عقل هوا 202 داك ءمامو هو 2001 5
 ره ا و ا ا ا تول تح د دس دعوة ديل هشبل تق ءداطع وعم َِ 2 4 هد مهعجق يرق ومممءاج

 اع مهداوس م هؤارضخو هكلهأ ىأ هللا هدابار دص هةزمهارسسكب ةدانالاو

 نءضرعأو ىأ (حفصو) مهلاءفأ نعزواحت ىأ (امعنا ىلعد ازاق) مهئانفو مهباهذو مهك اله نو 2الى اومهماظعمو

 ىأ(نولو:ام) مهرثا رسىفا-لاراهظتساو مهرثام ضيفا ملاحارختساو مهيلعه تق شو ميلا هفطاب احول محل ىأ (لاقو) مهاوقأ
 مياعترفطامدعب ىأ (يب ل عاف فار نونا :اموأ عشب هيأ

 ةيلاغمىأ(دئادشلا هترباصمو) مبتهاف سو مهتءاهاح لهأ نم هذان ىأ

 يا دمحم ا 0 يي ميتف



 خان باو) م ركخأكنالىأةلعلا ىنعمفوهوتنأواوهىأ( عمرك خأ) ا ريخلعف:وأ اريخانط نظنوأ اريخالوف لوقن ىأ (اريخاولاق)

 هبوخالكا( 0 مم وت :باوجىفىأ(لوقأ لاقف) اظن وفعلاومرك- !!بحودامالا لمن م الف ىأ( م 2

 روظئنلا تقوللاذه أ( مولا: جلع )ب يعتالو خبب وثالو رييعت ال( بن ردد ال ءال_ه4اع اي.غالاءالءالقمل ا اننالايدك 5

 تال !!هزوجاماسأو تدر ةلاوأد عملا نامزلان مدرع طافش رجلاةل د ئذلا مويلااذهقسنذلارك- ا رذاالوأ كد هد]ىل*5

 ىأ(ي "الا) ذعر هظو ور :مطرقامىأ (5لهتلا 0 :.مدعملا نمف اد ارا ولا لتوال

 ىأدادهمتهرانا فيرشلا ثيدحلا فاك نملاعللت الا ءلانلسر ا اموىلاعت اتاكد جرراتآ نمرثاىجراماونيجارلا محرأوهو

 «ليدس نعىلك ريسالاو هو مَ قولطمىنععىءلط ع جادودمم ستففمضب(٠ ءاعاطلا متنافاوبهذا) كلا هيناتا
 لا 0 1 5555595295255755959595559527252555959525995995559 اإل ينو دوا 1515 تلاد اال فض فيستا 1-1

 ا 7 6 لدي رد ةعبودصن :م(ا ريخاولات) عسيصقلا لامعتسإلا_ لام فاكس مهند أهيفوامهسفنأ قاولاواع
 0 أنآ متلدىهو 9م رك :1 ىلاتنا ىا( م + رك ح أ )اريخ ل عاف تناوأ اري ل عفن ىا لبق ل ءافهيلع
 را رار بيوت ٠و | داعجلاو ىلاءتلافاخأ ب يرقلاةيمستىف ب رعل ةداعىلع اذه( م ركخأ نياو)ريخلا لعب هنا نابل
 "5 لع ةرمكرا نب || فسوب عر كسلا ب كرك اني عركلا ثيدسل اكل اغلا رخال مالا« ركا .اوادوهمهاننأ
 ا هلوق نم ملدا عماد ىلمو ةغالب هيف(ىفسوي ىخالاثاكلوذأل اقف حادآ

 0 : كاان انام دلات نيف ب هند : و>ولامراعالا نمتيبن 0

 نبل _فونءاحو 0 هللا بص هلام عمةجر عطقوهي ءاءمهبذكو هأ مهد -ومهتدبةبأر ةلااصعمهةشىلاءاممالا ن 2 .ةأال

 هللالو رولا هب ا هماقمولعل ابهسناك مهدعب و مهد حن اوم ركلا نيم ر كلا هنافذاملا فرشلا نمر سوهيلعىلاعت

 مسوهياع ىلاعت هللا ىلص محراوهو كل هتلارفغ مودلا (ةي "الا كله بي رثنال) مهروصت» نيفرتعمهلمبتاذو مهيصاوتل هكماتو
 تناهللالو_سرايل اقف !| انة مييوإ رمانا لمت وك امامك ريعاوك *:وأالىأ خيب وتااورييعتلاب رثتلا#«نيجارلا

 نمو علا انلالوأذا يدا ا عواد اا0ا0 نام شكلا 0 نم كل الام مدع كاع
 5/5 ت0 ا ماعم | هحولاءاعس هذي وصضرعلا قزعىذلا عب رعملل اله مبرضقلاز رهلا ةباغناك ب هذاذا هنالداحا ةلازا

 ةسواهاج .قين وبلا فكتلاو كيلع اوقع تولازوينتو ىلا تاق 2 سونار تاون سا 0
 نازوح و تقولا اطمىن-ءعمويلاو هفالخ ه مق ىحربتقءىف ةرفغملابةعراسملا.ةورٌةغب قاعتم

 ١ نموأرمس :رسعلان مدلل لدباذاد- ظيفحلا هذنةرد- ةملانالمويلارك- ارييغتال ىامومأ| ىلع فقو»

 انالو د ناب ردت الا ||
 كب هلاانا ده ىت_> عدن ا

 0مل انور لانه لتس رايز رت هطول تلاها
 ! ها قامته 9 قياط عمجدلا ( 00 اناوبهذا) كلذب م 1 ريخوأةيث اعدةإ جر قغي وعأ ارقلاأرقفقولا

 1 ا ى 0 مهلا هن فمع نموسد رق 5 نمناك نعص وص وهو لق هل هس ىل وقاط :ريسالاو هو

 | ءاح سان 1 نا مطاوت كلر ملسوهيلعىلاعت هللا ىلص هناوهو ل» وطشن دح صعبا ذهو مشب ازييع

 ل 5و ىأو ىلإ كْوادو هو نينامةءاعدهفاوطى ةقام اقهنح>عرجحلا لتس هئاح ارىلءاعيسهيفاطو تدبلا

 1 هدعوقد_ص هلك رشالءد_-وهللاالا هلا اللاوو أها ىلعفق و مئاهلخ دف ه تحف ةبعك- أاحاتقم
 لوب 0

 0ك نماورشنا-6"اكاوجرذ هرخآ ىلا لعاف ىف سب رقرم ه هاي لاف مثهدس>و بازحالا مزهوهد_بعرصفو
 ار . -ءنملا نهالجر نونا طه هنعىلاعت هللا ىذر سن ألاقو) رومقلا

 7 0 | ولعن ملوراا طوببلا( لو هيا عىل اعت هللا ىل_ص وهلا لوسراولةةيل) عبصل اةالص تقوىأ ةيقرظلا

 34 ةعكرىل_صوتدملابفاط ةكم عفا 1ل-و هيل عىلاعت هللا ىل_صدللا لوسرناىوروىناسمل دل الاون ريس نا هاور كى ثا طلا

 حمس اق تكس اممع ا رك خا اولا وركب عناص ف أ نورتا اذاملاوو بام ملا ىنداضعت لاق شا ال  ووابتمو ةيعكما ىتأم

 0 يك اك >< اوح ردن لاو ك- !اومأ كلو ءاقلطلا مم 3ن[لاووةب "الا وما رك- ماهي رشثال مه سوف ١ ىخأ ل اوك ك- الوعل

 برقا وهو( مهنا ن نمالج د نونا ةطبه) ئاسنلاوى ءذمرتلاو دوادونأو 00 :روعلا

 نعو معن هلل اهب لمح هذ . نقد ا ؛'ى< سماشل أوه دااةهحنم هوهوة فأل دال مهب زل :ىلءوهوابيلاهكمفارطا

 0 يب_ىهللأ اور 2 رصعلاة الص تقواولز: :ىأ(حبصلاةالص) نونلا حت هب نامء:ىداولاو معان هللا هب لبح هلام

 ةلهغو :ةغبىأ( لسو هيلع

 ! ع 2 -_ 0

0 



 منع)ةكم راعك ىأ(مهي ديآفكىذلاوهو ىلاعت هللا ل زن او سو هيلعىلاعث هللا ىلص هلال وس رمهةمءاف)ل وهلا ةغيصد (اوذخاف)

 ةكمن طب ىهو(ةي الا ممعىيدنأو
 د.

 رذدقو اهنطب مهلذدأو

 تكاصس نانو مسقملا

 ناةيديدحلا ماعاموزت

 جرخ ل هج ىلأ نب ةمركع

 بوهيلعىلاعت هللا ىلص

 مهلخد| ىح مهمزهق

 حتقم وب ناكوأةكمناطب

 ةفئدورأل -خأ هروةكم

 الو: وزعت ةقةكمنأ

 نا نم 5 هيئات

 ىهقذاهل+بقتازنةروسلا

 تاردخمعملا ةلاج نم

 تامرغملا نع رابخالاو

 يأ (لاقو) اهعوقوملف
 مالصلا هيلع ىنلا

 ) نايغسفلال) مالسلاو

 نببرح ن يرخص نياكأ
 ْْس سمس عنب ةيمأ

 مده فائم طلع

 ه.لع هنا ىلص هللا لوسر
 نمداطعأو انينح سو

 نيعدراوةئاماهعاذغ

 ناكلالب هلاهنزو ةيقوأ
 سئرو ةلكم خيش
 ىل-عج ىلا دعي سرر#

 لزنو ممفلا موي ملأ
 ىد_>اةنسةثدملا

 قبلا فنفدونيثالثو
 ىأ(هيلا قيسدتو)
 ة-ا#او هولا هند قد

 لوقلا ب ةضرتعم
 م-وهيلعىلاعتهنلا صهيل أ هئلذ ىلع هلاودرعالمل سامعل |هنءاح ىنعملاوامحاصل اه ةنسم هلوعمو

 هةكم حتفل هدح ودم +

. 

 مهم رهف كا غومكر هظاىأ مييلع مكر غطأن ادعب نما هأس رقوأاعاخادىأ

 هوو < رشبالدالبلاتطيه مث « هتعملاه تدلل ىضرساعلا,لاق ىدعتيالو ىدعت, وهو لغسا
 ىدعتا اريغىريثك مذلا نا ةيادع نيا لاقو” ذا غلا همضو عراضملا ىفةر وسكم ىضاسملا ىفة>وتغم
 حتقب معنمل اواهدحو ع راضملانيعةكر دع ىءلورتغو ىدعتما نيب قرغل ادد ونال هناهملع ليقو

 همقلمة5ن امعنوهىداولاو معان هل لاقي لبجهراس نعو معن هلل اة ليج هنيع نععضوم مسا ءادلا

 هركذت أما تلاووكلذل معنتلا
 اهم. سنىلا صاخابصلا مست ايا هللابن امعن ىلم>انأ

 هللا لص هللا لوسر مهةثءافاوذ خاف) ةف:املاةهج نم مرحلا فرط وهوة كم نملايما عسرأ ىلعوهو
 نهةكمن طب مهمع رك ديأو(ةب 3 اكنعميدبأآف كىذلاوهو) ةدقلاهذهىف (هللا لزناف سوه 2

 هّللاىذر س:[ثيدحوامطي مهلخدأ ىتح مهم زهق ميماعكر رصنو مكر هظا ىا مهيلعمكر فظأ نادعب

 ىلص ىنلل ب اط#اريمضوةيديدحلاةكم نط..دارماودواد وأو ىذ هرثلاو مسمهاورر وك ذدماهنعىلاعت
 نبا لاقوالجر نوثالثج ةاكلذك وهاس ةرحشل الص أ قوهوكلذ ناك وهعمن موو سوهيلع هللا

 ءاقتعلا مهومهتلطافعاصلا ىف نوثعءارفسلاوءارسا اوذخأ و نون أءوا نوعمس ىلا ءتهلنادجر ماشه
 سراؤ ةئامس قديل اجرخ ل هج ىأ نيةمركع ناربخأ لسوميلعىلاعت هللا ىلصهللالوسرن |ليقو

 كلذب وهللا ف يسانأ لاقف سرافةثام سن ىفج رخل ع نب | اذهدل 2# وهيلعهللا صهللالوسر لاف

 صءلدةسا اذ_مبوةكمحتفموي ناكهناليقوةكمطئاو> ىلا «مزهف لي خىهيلا ماقف دموي ىحس

 ةفيصب وهوعاصا |سسانب فكما أ َن اومثفلالمقتازنةي ال | نايدروةو:ءتحقاهن | ىلع ةيقنحا

 0000037 0112 لنا درا نأ لوقسيحلا نوول :ةيديدحاهتلردةن الاوىذاملا
 دياولا نيدلاخ سويا ءىلا»ت هللا لص هللا لوسر ثعبش ةيدي دحلا ىلا سراؤةثاه-هنىف لهج أن ٍ ل

 ةن_ستناكة يديد ا نال صقانةم مالك و هو ىهتنا تفل امويةكمناطي>مهلخدا ىدمهمزهت دا

 لاقنملوقأ * حفلا موي تناك دلاخةصقو نا ةنسن اضمريف ناك ةكم انو هدهقلا ىذ ف ثس
 فك ىنعأ ىذا-للان ا ىلعل-«اوحّتقلالمقتازث ةيندمةرو_لا نافمميءضوهفةكمعتقدارملا

 هت يهركاعق جرخل -هجىأ نبةمركعن اركذاماضأو ادجديعب ادعو ع راضملا ىن_هعى وحلا

 طاغةكم ناط يح م هلخدأ ىتح مهمز ينةيديدح اىلاد.لولا نيدلاخ سو هيا ءىلاعت هللا ل صولا كد

 هنابدملاك لب وأداة جاحالو ىراخبلا فاك نيكر شلل ةعيلط ناك لب ذدممو» سأ نك. ملديلولا سدلاخناق

 نم ىلع هيد هعوهريغل طاغلااذ_هىف عبانهنا عما-ةضنآرقلا ف تيمسا هالة يدي دحلإ ةدق تفل ايدارأ

 فاشكلا ىفوهقفلا سك قفالخةكمعتو قو .ري_سفت ىف هلافاملاةباطماضي أهل ةنامسدل والوأ هلاق
 1 تلاد ىماقلا هك نسا دلو ديلا رثعاغزن ىهوةزحاحلاو ةفاك لا: مهدي و كذب ىضق مهيد أف ك

 وهدا ثا! اوهداقو هنىنأهناسلوهجال ىنبم قيسوىت الالوقلا هألاةىأةيلاح اج( هيلا قيس
 رمملزنو ةكم تفل لسو هيلع ىلاععت هللا ىل_ص ىنل اراسال سو هياع ىلا«: هللا ىلصهللالو سر مع س ايعل |

 ارهتافوخددارأو هذعىلاعت هللا ىذر رع صرحا ىلءلءجوران فال آ ةرشعد واو ءاشعنارهظلا

 ىلا »هللا بص ىننلا ةلغب ىلع رف ةكم لهاله:ءىلاعت هللا ىذر سابعلا سة: تقرقرافكملا لعل
 مسوهيلعملا«ت هللا ىلع هللا لو سرب مهريخيف كم ىث أةحاحاذدجأ ىلعل لا فك ارالا لأ ىت>ملوهيلع ا

 يح



 اهم ةحاضقةلج وهدعأقت رثك دعي ىعملاو هق رقم هلثامق نه برحالةعم" ل عوج هو(ب از-ألا !ا)قاسىأ(باج نادعب)

 فالآ : هرمدمع ماس لدخو رك اسعةت النأ وناكو قدنلا لهأ مه و مجهم يي . رعى عدمت دملا لهأ أو مهرب رغوةكمراقك بأ أزحأ عجدنأ

 نهوهو ىش>وهلةةذاهزجهع ل ثقب سدستوىأ ( هعلس 55 اموننيعبر راض ناعو ارتدت ناو قنا قدس وانتا

 نوع للعلا حو لد داخراصتالا 0 و نوعببس مه ىل ةازاح راض أ رئاسة ةو ىأ( (هباحصأو) لسأ م هركسعةل<

 نق هللادبعو ىو زخم نام ءنبسامشور يع نب سعصموةزج نم رجاهملا نمد د

 ةلدللاك تم رام ليدل لوةي نا سآت وص ت ءمسفةوذعاهلخدي نأ لبق وذم أسر واوحرختخ >
 لوسراذ_هتاةىأوىأ كادفكلاملاتعنتلق لضفلاو أل اقفةلظنحابأت اقناركسءالوانارسأ |

 نيرغيلّكب رفظن ,اهّياو تاقةل محلا املاك شرق حا .صأو سانلا قلو هياعىلاعت هللا ىبص هللا

 بكرف كلهنمأتساؤ إ_توهيل ءىلاعت هللا لص هللا لوسر كب ىتآ ى-ةلاغبلا هذهز ع بكر افك قنع
 هللا ىذ رر معن تررم ىت> هع اهيلع لو هيل علا ىلص هللا لوسرةل ب لاقدحا,تررم املك تنك ف ل خ
 ىلصهللالوسر وف دش جرو دهعالودقعالبك نم نكمأ ىذلا هس دما هللاودعنايةسوبأل او هنع

 ب رضأ ىنعد ناي ةسونأ اذهلاةفدءمهنعهللا ىذررعوهياهتاخدوةلغبلا تضكرف 9 و هيلعهلنا

 هياءملاعت هلا ىل_صلاةهناش ىف هنعملاءتهّنا ىذر رعرتك 00 لجو هيرحأ دق فات اةفهقنع

 هللا لوسرءاراملفأحابص ه,تودغف هر ىتأف عسصأ اذاف كإ-ر ىلا ساءءان ههسهذار عاب الهم تو

 اا تل ا الل تا نا ع ا ءاح هنا مع سوه ءاءىلاعت هننا ىلص

 ةعمدلا سانلا ىهو ب زحع جر ازالاو نيبزاغلا تاوصأى موةمالا ن نمهل صأو ع جو قاس ىنعع

 داتشاو سج هدشقو تناك ىتلاقدسن# !ةوزغهذهو اوغم اور زحت لاقي وب رحال ىشلئامق نم

 نهةعاج ناكا ْءاس رحَدْلا ب سفالاو مهيأر بحاصو مه_ثحدثاةناكهنالد- هلا ب ازحالا لج

 هقاىضرءادشلاديس (ةزجهعلتقو) ريسلا ف لصف[ككلذلاثرقاوكرحو لئابقلا اوعددوملا
 اد_يىعصنا |وهمعل ريمضلادوع و ملسوهيلعىلاعت هللا ىل_ص ىلا باحصأىأ (هباكأو) 26 اح

 ةةورخومالا ناار نطل تار امالا عطقب مهتقلخ تهو ثىأديد كلاب (معل-ثمو)

 فيفخشلاب ل-«لاقي وتالثملامهلبق نمهاخدق هنمو:ديد ثلا هب وقعلا ىهو مما مكب هل* هملانم

 عم نايف ىلال سو هيلعىلاعت هللا لص ى دا باص لةةوهنعىلاعتهللا ىضرةزجلتق تنواذبأ

 كلذل م ها اوثعاملا ا 0 درشأم» ُ اوكلذدع ملأوب رحني ىدحو هزل *اقنأ

 هجر ف نصالاةرانعن |لاقيالدحاب هنا وهشم«ذعملاعت هللا ىضرةزجلتق نوكس اوهلجهملاولاتقلا

 هلل يثهثلاب سن كلذلو نيعبس نمرثك أ اوناكودحاب لة نم ب ادتالابدارم او بارحالاب هنا مهوتهللا
 اك | صا :أهري_غةعامح لثمدقوءاسنلا أه. سال هلدقك لجرلا لهأ لءفنالدّته جو ز لثدملانأ عم

 ريسلاق لصفأك شحح نمهللأ دعو رثضنلا نيرون < لكم نم هيف جدإ وةيهئادجر قنصل هيلارا ذأ

 دع و هل وعقب همطأاخذ ا ( ل وعلا هفطالو)هل_قامسح مالسالانالمرقك قهنموبشام( نعاس

 ايس طال ل لعاقب ربعوم ال_سالاةيقحر وهظو :تئاهبونا ةءامشلا يبعدنا ىا(نأ ةسانأأ

 |ىالاقب كملعتةونديأاىأ(كلذأ 40 رغصلاوةةرلا ىنعبنوكي وملاو قذرلا فطالاو هلام ف
 مع اال قرص ةفلدتم 6 هيلع هنامزءاح وهتقوناحاذا ىفأب

 نممويقابو هب ىدسالا سجن

 (مهب لقمو) راصنالا و
 رغاىأ هاذ كد
 وأةلثملا مب لعغي نأ
 هحو ىلعاب كك

 فنأ عطقن م ةغلابملا
 رئاسو ريسك اذهمو نذأو

 ةرمك هلة ملاو مهئارطأ

 ةمدع ثنب ذزههنح وز

 ردن اهانأةزج لتقل

 ىراختلا حت هد ىو

 نودحتسون أي رغس ىأ نع
 مو أهمرعآ 0

 لعق ىذلاو لق ّك ولا

 اهعم نءو ده ةلثملا

 ىوغملالاقوةوسنلا نم

 نمدحأ مب ل هريسقت ىف
 ريغدب لئمالادحأ ىلتق

 ا بهار نبل طاح

 حمنأك بهارلا ماعمانأ

 أوك رتف ناقد ىلأ

 (هنعأف معف هز كلذأ ل ظدح

 ع كح وهلك اذهعمىأ

 لف ذل نك طا

 ىأ لو هلافمقطالو)

 ىدفرلا او ىطللاق عاب

 ناحيو) هللا ثيحصعم
 احب ىأ أ(ناع امقساب ا

 نمؤرإناهلعامجووأ

 هذحوت قد ملح وت أ(هئلالا لال ل 0 00 رقيلأ 0 3ك نم(نأيرلأ)

 ىأ (ىأوتت ىلا :] همركةوةوهتا_ص ةرثكو هملح: هه نمادجعتم ناي ةسوبأ ىأ (لاقف) هلوسرةسيةحرعلل بجولا

 لوالا نأاك لا -ءعنوكيقلا#ا انيك اب هبل سم كوكو ٠ بحعت ةغيص (كملحأام) اموب كيدفأ

 كئادعال لءاطهرشك أأمو تا امى[ (كلصوأو)لمحتلا ين يعم



| 
 مماقتملا مال, ال ث>حّكلب ردنعة ل مركأو هلوق فى دلاد_عبأو ك يلع فلاخو كيلا سا نه ىقع كر 06 (كهكأوز

 مهلاافطاىأ (ىفرمهعرسأو) مييلعىأ (ايضغسانلا دعب أ لسو هيلع ىلاعت هللا ىلصهلل الور ناكو) مأرملا ىوذ ىلع قمنا

 مم  لاو(ؤ_وهيلعىلاعتهللاىدص)
 بايلاس تاء ياميو 7

 اذ تالا وك حام
 ليةهناباتكلا حرش
 تح نامل لك
 وةعيو راذ_ةعالا لقي
 نوكي ورادعتالا دنع

 اراها ]تم همر العلا
 ةةمع د د زاك لاس
 فص لاف ناحوص نبا

 هللا قالا ةؤ ساننلا ىل
 ةعئاا نان كالا

 ةراحتال ةغئاطوةدامعلل
 ةفثطوةءاطخالةعئاطو
 نيباميِفةغئاطو:دجنلل
 ءاملا نوردكي كلذ

 زوقيضي وءالغلا نوبل < و
 ءارك#وءانملا فق يرطلا
 مركلاودو<اامأو لصف)#

 دامو احسلاو
 قى( هب راقتم اين اع

 دقو) ةرواحمل تافالطا
 ىيفختب(مهضعب قرف
 قرفليقو ددشتومارلا
 ىناعملاف فيقختلاب
 ماسجالاىف ديدشتلاب و
 لك لامغتسازر وتو

 ىأاز وكر" الا ناكم

 (امندب) عجزيمو لصف
 طاغلالا ناعم نم-بىأ
 ىأ(قورغب) ةمدقتملا
 ىأ (اولعشل) ةقيقد

 هللاوهرخآ اذه ءادعأ نودهادت اك مءاوهأاو دهاح ثيدحلا ؤوىناسماتل ١

 ىالرهو فطار اطاعذا كجرل(كلصوأو كم اوك ملح ام آو تن! ىاب)نايغسوبأ (لاةغ)
 دعبأثد_ثىغأد قل ريغ هلاهللا عمناك ولز[ت ننط- هللا ةؤ اًةدصمهءاحأمث ىمهتدساتام عم ىحاىلا
 ىلايلاقفهللا لوسر ىفا رعت نأكل نأ. ملأ نايفسانأ انك و ملسوهيلعىل عن هللا ىلص هللا لوسر هلل اقف
 اد_#نأوهساالا هلاالزأده_ثاوسأك حو سابعل أ هللا ف يثاهْحم سها اىفهدهامأ أو تنأ

 ىنأرماوريسلا ىفهما تير 1 ذمثيدحكلاو مسأو وح اةداهشده شف ةنعب رضي نأ لدق هلئا ل وسر

 نههنا لمتك<و لالا نمئالجأ ام ها> امل دب خسنلا صعب فور وه_ثههنعهللا ىذر نايس
 دجأ نيىلع ن ءىو رىيوزقلامامزللندو رع ران قوزئاحاذهلكو تحعت عيص ىهول محتل

 ناو زغنيد_هانثدحلل_ضفلانب نسحلا انثدح ىني ورَقلا ىدمعلا سابعلاوبأا نر دحلاو اص نبا

 لاوام  مءىلاعت هللا ىضر سابع نبا نعىعشلا نعلو:هنيكالامأن: دح ىمصال انثدح ىدادغيل ا

 اه4لاقئابيبأىلاتكثفاهنءىذزو سوهمأ ع هللا ىلص هللا وسر تنب ةهطاؤهللا هنعل له> وأ مطل

 ٌكمطل[ي هيمطا!4لاقوهتلا هنعل لوح ىلأىلءاهب ف قو ى>اهديب داو هيرمخاو ه:ناق نايقسابأ ىثا

 نايف سىلالاهفتال مهللالاقو هدد عفرف هيريسخ اف ل سو« .ل«ىلاعت هللا لص ىنلا ىلا تءاذخ تاع
 سو هءاعىلاعت هللا ىلص ىنلا ةوءدلالا همالسا ناك نأ تك.كئامامبنعىلاعت هللا ىذر ساب عنب لاق
 هيلعىلاعت هللا ىل_صهللازوسرناكو) تاقثهطغ نمو بدالاة هج ناثك قىطومشأ اهلقن ىدتنا

 هاّض :رفالد6 ريمك ر ومادعتالاه هن وك الديعب هيضغىأ( ىذ رمهع رس وامضع سانلادعبأ لد 8

 اًدهواطو دممالاك-| اهيفقأي ول سوهيل عملا ءتهّنلا لص هما>وهمركل اعز رغئش لقا ىخرب هنأق

 بضغلاءىطد نمؤملات:دحلا ىفو هيضغتقءسدق همجر وهللا نمدجر وهوهلنا قالا واخ م منال

 ىئاشلا لوتاذهىفانيالفةءورملاوةمىلا مدعملا ىدؤب امري قومللا قوقح ريغ ىئاذهو ىكرلا عب رس

 ناطيشو هذ ضرب !5 ىذرتسا نمو راجوهقبضغ لو يضغتسا نم
 هياعىلاعت نبا ىل_ص ناك_؛ىت "الا هلوقامأ باوح (ةحامسلا وءاخسلاو مركلاودولاامأو لصف)

 ىت> ضعي ن ماسي رئاهضعب (ةب راقتم اهيناعمو) ةْض رتعم لجامهمدبامودرخ آ ىلاىزا ونال سو
 هلاثمأىفقرغلانوذرعب ٌهغللا لهأو (قورغب انني مهضعي قرقدةو) ةفدارتمابنا كل ذل مهضعب مهوت

 اسحالاق هلامعم_ساقدرقتلاق رثك الا لاةتمه_ضعدنأالا ىنءعاهدب 1 زلا فيفعحس قر

 عجوىود-4الياتمالكوهفرخ "لان اكمامهدحأ لاوعتساركنيالاذ_هو ىناعملا ف قرغلاو

 قوالوأدو 4 ا, ف:_.ءملاأددو قرفة _ةيةملاىفوهئالاودري_غودحاو لك نيب هعوقو راشعاب فو رق

 هري-انوءاخساا ىلعه قطعوا رثىوالا ناك لسقاذلو ءاخسلا ىععمدنعهنالهرخأ قد رغتلا

 (مرطخ) وهرادةم لج امهيفنيعلا مضي مظعن مظع(مظعن اميف سهلا بياع: قاقنإلامركلا اوت

 اذ_هوهيرثكب,نوكباعاكالذو هل ىظعي نأ (هعفنو) هعقوووردقءاطلا نكس دقو ندعم

 فرثشلا ىعمم .رك-|(ةالاوةغللا فرع م رنا ىدعماذهناك دع” الاوارطغملا فالتخ ايف لتح

 م ل ةا انف ت0 ” ادن مل الا كا عزل د و ل نارا الك يش ا را دك رو 1 ك1 ق1 ا

 ءاب لى ىأءاظلا مض (مظعاميف)اهطاسناواهطاشنب ىأ (سفنا !بيظب فاقنالامركلا) صعبلاءال وه
 مركلا ىأ(هومسوإ) هعفنلقيوهردقرقحام ىلع قاط: الف هب عافتنالارثكي ىأ (هعفنو) هردق ىأ ىناثلا نكسر ونيةحتفب (هرطخ)

 قومهردلادبعس »تراثي دإا دبع سعت .وهيلعىلا عت هبا ىلص هنعدر واذلوةيضراعلار وماللةيدوسعلا قرن هىأ (ةيرحاض:أ)

 لالا لذيرخ" الاوحورلا ل ذبام_هد>أ نافةعاجشل اوةواخسأ |مزالتههجولعلو ةزمهفءار نوكسو مجم ضب ةءرح خبل اضع



 تاقولخغلا قرت ذبءلا نوكيالن ا ىهليقوةيدوبعلا لاك نيرحما ةقيقحو ىفاسملتلا لاةلايكلا بابدأ ىلع نضالاك ىوقألوالاو
 م وهو) ضا رعالاراطخأ دنع ىوأ_ث.فءامشالا نيبهبلق نعزي.مثلا طوقس هتك ةمالعوتانوكملا نأطا د هيلع ىرتالو

 رحةعلط ىاتلةمىرتنا هب الام نامزلا ىلءىنتأ ةلاقملاهذهنس-ًااموتلافسااوةلاذرلا ىأةمجعملاذفنونعتفي (ةلذنلا
 ءاهتنا صرغو ضوعةظحالمريغنم مع ءاد”باءاطعوهاامركلا لاقي نارهظالاو ءايندهةرتستملوهاوهدد عسا مل نموهو
 يما ا ا خاااا90اوا0اااا ااا ا آذآ |1212 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 101|1 10 1 1 1 1 12 1 6#

 0 9 سل لل 3

 | نماهرخآ فدءالوارد_صماهريصت ت اغضلاوةدما ا ءامسالا تقحلاذا ىهو ب ردصملا اب ىمستءان
 انه خنلا ضع ىف ءةوامولامعتالا ىفةءئاشامناالاءامسالاذ_هلاحتاحنلا لصف”ملو ثدنأءاه
 باءكلا في رحننموهقنالسر نبا ىثاو> ىف اكءاهود زمهابيلت ةنكاسءاروةمومضم مك أرح هنا نم

 ماركا ضاغه.ةنامزىف اميسالناقرت_ةءالناوخامركلاوةأر حلا تناك ناوانه هل ةمسانمال هنأف
 اذاف سانلانن:نمصالةيركلاؤدبعلا فالخرحلا الفي رحمركللاةيمستاماو ماثللا ضافو
 3 رح ا اولاومممافةيفوصلا مالك نماذهو ناس>الا ديعنا دنالا نال رحلا لتصل هتنممهقوط

 لوقهتمىلعأو ءاخ سلا ةدانوهوة حاط هيلا هلام ذرهنالءاخ_سلاةءاهتو راثيالاا معدات قص
 هرخ الاوايندلا ضارعا نمالوتاتولخلا نمئش قر تحت هباقي د_.ءلانوكيالن اة رحل مهضعب
 لأ مالك نم ىق“نملا باتك ىف ىط رقلالاةوهانمّن ام ظ>الوما اوهالومايثددق رمد ملادرقنوكيو
 ريصلاب رهقلاو ضغلاوةوه_ْءلاناطا_سئال نمور لا ىعد_ضغلاةبرحلا فودتلا فى تلا
 نملكو:ذللاراة.اوةداعلاهوسالا هيلا سوفتلارط_ضالاموثةدارالاةعاطىهة_ضخما ةيدومعلاو
 نع هندي ف ع د نمهقعاءامةةوخشلانهزف ه-اعوشضغلااوةوهثلاهثادحلا نمزف مدخ

 اح رت_ىمةخوخيشلا نمزفناكوةثادلا ىف كلذ «لءقثشبدالاوىأرلا فمدخ نمو هنذإةمدخ
 مزاو نمىهوةراةىلاو ةسخلا ىهماللاوةمحعملالاذإاو :ونلا تفي (ةلاذنلا دضادهو) ىبتنا
 (ىاجتلا)حا.سلاو(ةحامسلاو) :ةيقحهلالباة«سدل هناىلاةراشا هيفو ل قاكم .ركلل ل باقملا لخبلا
 اذاةءادلا رهظنعجرمسلاافجلا قي عفرتلاود_عابتل!هتقيقحو عسطلا ةظاغو هوءاهغنلا نمل عاغن
 هق>:ساعوفعلاى أ مونلان وركمالىأ عجاضملا نءمهب ونجح قاجتت لجو ءلاو[كهنع دعاس

 اكوهو فا امهندبةلمهمنيسو فاكوةمجعمنيشد ( ةساك-ثل ادضوهو) سفن بيطد هريغ دن عءرملا

 هحامسلاريسقتب بسن أىفاثلا وانه بسس: لوالاو لخبلا اهنا سوماقلا ىو ىلا ءوسىفاسماتلا لاق

 عئانصصلان م (دمالامياستك انتو قاقنالاةلوه_ىءاخ_ىل او) ةيطوقلا نما هلاقأك دولاب (١

 عتمملافروق_صعنالاقامهندب مهضعب قرفو (دو4اوهو) هللح<الامذ خأو ةماح لاك ةمومالملا
 قعسوأ هنالوخسنودداوكيىلاءتهّللا فصواذإوةوخرلا ىهوةءواخسلا ضرالا نمذوخأمءاخساا
 ىف كلامنب|لاوو هنم ص ًأوهاذ_هىلعف كلذ مد_ة:دقو ىرتناءالعلاةفص ىف ل خداوءاطعلا ىنعم
 ةل بمالي ىطعي ىذلاوهداولا طارقسلاقو فدصملا هاذا قءاوموهفداوحلاوهىخسلا ةراقك-ا|
 رعاشلالاقولاوؤلالذ نمذخ 7 الل ةنايص

 لاؤسريغب ىظعن نمنكلو « هتلأساماذا ىطعي نمداو< امو
 دضوهوقافنالا ف قيدضتلاريتة لاو لخبلاد_ضدوحلا نا ة-هالا ففورعملا (ريتقتل ادضوهو)
 ىدلاتريق لاةيءارسالاة روس ف_ثكدلات> اصاب قرفو ىنععام_هو ريذةلاو فارسالا
 اماوةكلذنيب ناكواورت-ةاواوفرس لاو ةغنأاذا يذلا و ىلاعت لاقو هيف قاغنالا تةيض ىأ هنرتقاو

 (ىقاجتلا ةحامسا او)

 ىلع افطع امهمصنم

 زوحواواع>ىل وعفم

 ةحامسلاو ىأامهعفر
 ىدحتل ١ ودعامتل اىه

 دةعءرملاهقحةساع)
 نيءءادانمىأ (هريغ

 بيط) ندءاضقوأ
 هتسافن هفاطأب ىأ( سفن

 (ةءاكلشلا ُص وهو)

 همحعملا ني كلا عة,
 فلالا دعاملامهاو
 قلحلا هب وعص كك

 ليزتتلا قوةقباضملاو
 نوقلت# ىأنوسك اشم

 نا هءقواذهن ورسعتم

 لدب ثيداحالا ضءد
 ةحامسلاب دارا نا ىلع
 ىهو ةصاخ ا ةواخسلا
 ايك ةلماعملا قة ةلهاسملا

 ى حمس نمهللامجردرو
 ءاضقلاوءارشلاوعسيبلا

 ثيد->ىقوءاضتقالاو
 ءاخسلاو) حاب رحامسلا
 ىأ (قافنالا ةلوهس

 تناحالاو براقالا ىلع

 رئاسو ىنغلاو ريق_ةلاو
 باستك |بندت او) بنا رملا

 ةغمصد ديالا

 ءانتقادعبت ىأ لوهخما
 . . : ٍِء 2

 راسءاريغ نمهفدارمىأ(دوجلاوهو) معالا بلغالا فهحدم كرت ىجوملامذلا باكتراو لخبلا نمحدكالام ) 3 اعس ( .٠

 نملاقيدقو دوجولا زو د وهلال ذروهدوهلا ليةودوءعا | ىلعدامةعالاودوقفملاراظةناودوج وم لاءاطعادوا ليقوةفلاخم
 م 0 |نمفافنالاءاخسلا ليقوم روهذلكلاىطعأنموداوجوهفرثكالال ذب نمو. .>سو «:ضعبلا ىظعأ

 الو فاصنالانيعبهيفرظنانفارعسالاو لخبلا نيب لادتءا لاح هنارهاظااو قافنالا ف فارسالا ضةنوهو كاسمالاو قافنالا ف



 لسو هيل دىلاعتهّللاىلصناكذ) بكتر|اميفهفالخ ىلا نرمارش *زل | نعى :صملالودعهجورهظ. لوا ذه ف اسثعا ذحف لخدت
 ىالخالاهذهىف) دحأهبلثامالو ل هب .الوموأقيالىأدكي زاومهضع زاحأو هز آن مالهسمواز وم «ملوعفملاةعم صب( ىزاونال

 نماهريغو ةديدعل !لئاضفلاوةدمم الثا ملا ءذهى ضراعبالىأءارلاوةدحوملاءابلاب وهو لو وما ةغيضي ( ىداب ءالو ةعرك |

 مركالولع ىف هون ديمو #3 ىقا>قوقاخىفنمدنلا فاف هلوقبهدرباا سحاد 8 ةددزلاهذهىلارا_ث أ مةديعسلا لاودالا

 6 اور ذامىأ (اذه)

 هدعت ىأ (هفص 9 هلاثم

 ىأ (هفر ءن-هلك)

 ةنياعموةدها شم ةقرعم

 ةعلاطموةرهشةفرعموأ

 ُتد د4 | اعل دب كريس

 32سم اق ىزلا

 اضيأءاوردقو ىراخبلا

 ىذاقلا انتدسح) 0 ريع

 (قدصلا ىلعوبأديهشلا

 ظفاحلا وهونتحت فب

 انتدح) ةركس نبأ

 م | وبأ ىذاقل ا

 اذكدح /اوةدحوملاب

 وبأ انث دحىو رغارذونأ
 نوكسوءاهعتفب(مثدهلا

 ) ىبيمشلا )ةثاثفكي 0

 نيل ن و
 ردم و م سو همم

 ءاه تقف ءابنوك تو

 همهسأ و د ونأو)

 هروج نب ذجحأ ني هللا له

 ءارهس ( رمل
 ليقو ءاخ نوكسو
 ىاسملتل اهطءّضو سكعلاب

 ىوالا ني تارسكي :

 ونأو) مقل اوهرو هكملاو
 وهو (ى حاملا قدا

 0 ملا رر نشسلا

 خاسشملا ىأ ( ولاق)

 مالكنالءاو ءاخسللا د_ضامبنملكن وكي ىت-نافدارتمالنامزالتمربتعتلاو لخبلاو
 ركدسو ابد ,ذهتلل جاتك عوهو لهسول ثم قرعالا نك- اوهذخأنءأن همىردأالوفرعللالوةءللقفاومريغ

 لباقالو ىواسالىألوعفللو 8( ةز مهاب( ىداوبال سو «ياعىل اعتهّللا ىلص ناكسف )ىرخأ رمد .اع

 الو همرذاح ىأهع زألاع ىرهوجللاةفاومىلام ركاالاقو هيواسإ وهيذاك ىأانالقى أد نالؤلاقي

 اواو ءايلا بلةيمه_ضعيهزاحأد قوةزمملا ن نمةلدبلاواولابهيزاون سلا ىفاند:عىذلاو ه5 املاك

 هنا ل مةحيتو واولاب_ ف :صملا مالك ىف هناب ىاىلا ناهربلا مزح دقو نئبوحن هابقامم ظناو تحتفنا اذا

 دحأ هبواسإال !سوهيلعىلاعت هللا لص وه ىأ هلة مىف مس ءرلاةدعاو ىلعأ واوتمسر وع وعر ايهمالك

 ةحامسلاومرك !اوءاذسل اودوجلا ن نمل فاصوالاو(ةمركلاقالخالاءذه)

 مرك الو ع ىف هنادبإو م« قاخىفو قاخ ىف نييدنلا فاق
 30 17 0| ةطراعملاو ضراعتءانعدودلههلا» ارااوةدوملاب وهولوهجلل ءانملاب (ىر اسالو)

 5-5 ,راهعم قبال ريشه نع .روتشا اعوأةدهاشملاب(هقر ءعنملكهف هعص وادع نأ راع ماهو لعام

 وهوهتج رثتمد# : دقوةركس ني ىلعوأ ظذاملا وه( ىفدصلا ىلعويأد بهشلا ىضاقل ان دح)ةهمشالو

 ل 2( ى ل دارا ىرانااةدع لاو ناورلا برغش ىهولادلا حقي فدصل بوسنم

 ىل 2 !ناهريلا لاق (ىبيمشكلا مث مخي ىلا اونأانتدح) لاواضرأ مدقت ور اا عك هجرت

 نوناهدعد ءافلا حا دة حلا ةانكملا نوكسو | ردك ةمجعلانيشلانوكسو فاكلامضد ء هه

 ىف حصا ذك و فاك- || حتقب هتاقيطق ىد اهل ادع فال لقلابمطبضوربنال نبال باسفالا با ا ىفأك

 حج رخةئعدق هرم ىرق نم رقلةسنلاو هيركذامراوصل |وءاقشلا خسن
 0 0 :|اتحرخدقوةءاجاهخم

 ةبسنلاناو هرخآ ىنءابالهنأ ن نهحورشلا ضعي ىفاف قايسل نم مولعم هنالاهبحرمصن لةم_سنءاب هرخآ

 ةم- ظعومدلب 1 (ىمخرسلادجتوأو بحجعلا هنمىطقي ع سايقلا فال ىلءهيف

 دوادنب دجحأ نب اربانيدجسأ ني .هاربأ (ىخ خابلا و ح-اوبأو) هتجرت تمد: دقو ناساردك

 هللاد_يعوبأانةدسحاولا) ريل اءاروام قب ك كه اظءمداب خاب .بو تمم دع اكروهشملامامالا ىلمثملا

 ىنغ هنرهشو مدت (ىراخبلا|:ةدح) لا ىرا خب ةدلب رد ه1 ”(ىريرغلا
 باص هنعىور اظذاحملاىرصلا ىديعلا لد راقلادضريشك ١ ادا .(رع 2ك نيد<ا :ةدح) لاقدرك ذ دنع

 وهامنا ىهذلالاقونم_ءمئيال مالك !ميفنازيملا فجرت هلو نيتئامو نيرشعو وني , همس قونو نئسلا

 ديع--نباوه(نايغ_سانثد>) لاقىدبعاالاقهنالىزملاءال اكلا سةعتهيفوى رهغلاريثك نءاىف

 الح رتاواذهاكر احن ءرداك املا نبا نعني نينايفساضي اهاور ثيدحلا|ذهو مدة" اك قررشلا

 نيردك._ملانيدجوهو(ردك- :لا نيا نع) عض تدحومولا امثلاىفىذمرتلاو ىراخملاو لسم

 ناحأ هل جرخأو ام. عىلاعت هللا ىضر:رب ره ىنأوةثئاعن وهيب [ن ءاظاكلا ىندملا ىميتلا هللا دع
 هللا لص هذنالوس .رلثسام لوقي امينعىلاعت هلل ىضرهللاد_هعنب ,رباجتعمسلاو) ةثدلا تكلا

 ىلاعت ىم زاك الاواهرم نك وعأ رلاحتف 7 وح عدضا|لاقوهدحومن وك توءارحتفوءافرسسكب :(ى رقلاهتلادبعو[انثدح)ةئالثلا

 ىرصملاىدبعل |ةثلثملاءائلاب(ريثك نيد هانت دحإ)نيثدحلا ماما ىأ(ىراخبلا انثدح)) هريغالوكامنبار ك ذي لو ليقو حدفأ حتفلاو

 ليلح ىبانردكنملانبا نعم سمهردرقنأ نكس ارباح ن ع(ردكذملا نبأ نع) ةنديعنباهاور مئانهه كر وثلاهيدار ما (نايفسانتدح)

 هللا لص هلئاضف ف فموهنعبدالا ىف ىراخبلا ءاوراك ىأ(لوقي)امهنعمىل اعتدنا طرىراصنالاىأ( هللاد نب رباح عمس)

 هللا لص بنل لّدساس) هئامش ف ىذمرتلاو لو هيلعى اع



 عاتمن مدح دلأ سامى ام نعملأو ىلع ءأالىأ (الل ات )ءاط طعلابأب ن مأيشدا ارااوفاسملتلا لصأ اكو 2 نعىأ(أمش سو هيلعيلاعت

 ارو نمالوت لجن زورا رزهةحر ءاغتبامسهتعن ضر 37 1 هاوقلءاظعل مدع وأ ىل ىطعن نأك لد هعئفأي كايئدلا

 قىوروناسزلالم#ةةسمىفاوحرأون" الا ىأهيلعك !أامدجأال تلق _.وعراءىلاعت هللا ىل- 34 :ءةراكحىلاعت هلوقهيقاش الف

 ةنورقمقزرلا حيتاغمنارمي زال لاتمال_ سل اوةالصلاهيلعهنا -:ءىلاعتهللا ىذر سن أن ءءافرئلارامخ ىف ءافا ل ارامخأ باّتك
 هديب وى اكل 5لاةنمو »مو هيلعرثكرثك نذ.متاةقنردقىلءدامعلا قاز رأىلاعت هللا دري شرعلا بام

 نجف نلانوينل» هوك

 ثددحو ماد وهقئش
 هانعمىؤفوهرغو لءامشلا ىف ىذمرتاادح رخأث يدحلااذهنا تماعدقو(اللاةفاعيش ل وهيل ءىلاعت
 الل هلعمس لدهثتلاالول « هذهثتىقالا طقاللاقام ناسحلوق

 طقاله| لوي وه.يخالءءاطعبلط؛ ق>ةسمدازأ اذاإ بو ه.لعىلا_عت هللا لص هنا ثيدحلا ىنعمو
 رامتعاب وهونأس> هانعىذلاوهاذهوهوةوادغ ىننثالاقوأ ضرتقاأيسثد<ملاذا ىت>هلوأل بلدي

 الب طفل 1 ا لورا لاب هنأ درب و5 ًامةكور عمة غلا موهق مدعلاكردان !!ناسلاغلا

 ةرثك ىددال اك نيترعرحج نم نمؤملا غدا بالو كالب ةرد_تملا ث ,داحالان | هياعدرب ىت-الصأ
 ا ةدريلا ىف هلوقامأو لام ةم ه!ةجاحالا_,ء2ءباد و ليقأك

 ظ ,عنالو هنماللوةىقربأ دحأ الو ىهانلا رع الا انيدت

 عاّممنمئثنع لكس ا داهت عردصصتا نالان :لاهن اىئانءالاذواةاطمهنءالر ود_صىذتةيائاوهف

 | ناك لكشا تا | ىفاذه قبالوأ هيفامتةرعدق لوقأ#لاحلاكل# رغقه:ءاهرودصزاو #ايندلا

 موانهول_عفداصالالب عب ,رفأاةمنوالب باحالءاشنا ى مورمالا قا هواعدق ردصاا لوح

 مةلما

 افلخ انتءذم طعام_هللا

 لاودةواذهاعات كو

 لامكللا ٍبابرأ ضعت

 هدهثنىقالا طق اللاوام
 ممثلا تءامالا طو منالو

 رخآلاقو
 ه هقك ىف نايل ولف

0 

 هلئاسما ىديلق اهدا

 نيله -.-و سن:!نعو)
 ىدعاسا اوه (دع_س

 كا (هل-ثم)ىراصنالا

 ىسعملاو ىلا فوك

 هناورخآ ىلارع“ الااةيدن ى-عأ «144>و هدا هيرد ييسسصب و دعم 2 اذهلوح مخ

 دع نيك مَا ىذرلاةقا وماياوصالا ل وقءالوهو منوأ الأ لاقاذا داود ة موك ربو احوهذهأ ا احال

 ا

 هاوقياوق .ةنما !ءاعلا قدصأو عقهماك>ادربو هنكحاعدعتم 5 أح هر سدلو رسساقرمستبالا هقل اال

 !قىورلاق باس ا ثيدحلال- * .ىأ( هل مد «- نبل عسو) هذعملاعت هَ هنل' !ىذركالاسنب ( س 1 نءو)

 ' هللالوسرنأك هظغا واض : اءاقولا فه هرك 00 اذههتعلاعت هللا ىدر سن | ثردحو ني>.هعلا

 | ىدءامل اوه له_بوةريثك ء انعم ف ثن داحال اوءاطعأالا أ يش لث_سالام مدح _سودهملعمللا ىلص

 < ًّظ ا ىلص ىلا ناك اههمعهللا ىذر ساب .ع نبال لا هوز ىلادعلا ىراصنالا

 ىكر سابع نبا كقو)

 ىوداك (امهنءلاءتهلا]|
 ىغلانأك )ن اخ كلاهنع

 -وهيلعملاعت هللا ىلص

 دقو م_هارخ 3 و مهاب هد

 |[نادمر روهدون اضمرلاق :ورهشللم 0 ناضمررهُش ف :ناكدوجأو) سانلا عفن 4 .ةاعىأ

 ىو رامونأ طمرلاةءنأ رك ءالوورك ذاةحاحال مالكا مهوأهنلا 5 اضاانودفاضملا4- ءلانوكو

 | يعد _ضناضمر رهشاولوةن ١ أول ->و رعهللا» ا ن«ن اًضمرنانناتممراوو نالت 1

 د0 5ىدرو هْن اخيشلاءاور ثددحلا اذهوىرا ا>ملاحا ا اص ء[كهقلا <امةدعاهءلمعدإل

 ناي امءأ طعس

 ملل ىحدلا لصأ

 رر# و وعسل 0 لك

3 

 2 مجيد لد > هنأ

 نَ- أ ىلع نكرم ىل !ءافطعهءصنوأ دثرمءءكرز وى ءاادوحأوأ اضأا :هخسنلا ضعي ف عقوو هنوكيام

 ا ليذلا لس وطفم طعم 2 او اءانوكي 7 ءبطخأ ولى 6 ءاحتااقرناك انو> وفو د هريخلوالا

 | هنلاىلءدودداز 0 أ امىلءةدالقلا نمرصتةناوةمانناكودد ردصءاموهلغاذهسدأ

 - وس 0-5 اتثاءفل | قلضفت لامعه < ىلع هيف هللا لضفت ىذلا تاريخا م-ومهنالو عادل اةجا2ناضمر قل سوديلع

 وهال ال_صاح هنامزأ ف ال_ةارا.ةءايهناوك دو أ ناكو ىأةيرذد دءامو قام ىلعافطعءتصنلاب )ن راك اندوخأت

 ى-اختو هدامعىلعهه-ءث هللا م عليا هيف 00 ااو ريس |ندغو ذأ عدعمهب 0 هور هادا سلا ناضمر

 حيحصلا ىف ءاحذار ظن هيثو رهثآو عصأ عفرلاو بصتلاو ع ةرادوج[قزو<ىووذل الاتوهدالب ل_هأى هللا ىال_خاب

 واق ناك قوام اريم ضد لوقلاام أوري-ناضمر ره-ثىفوأدسةبممناعفرلا هجو من وكب امدوجأن اكو عر صتلاب هقال_+

 هيلعلوءمالوهيلاج ورع



 ىلعةءرسسلاوةءقنملاموعىف ىألوهح ا ةةيسد (ةلسرملا عرلا نم)«عاونأ ع. محىأ م+ (ريابدوجأ ل. ريجهيقلاذا ناكو)
 1001 95 ةيلاخ وكده عرلانا
 ةءلاحنوك# درا

 ريض اءددوجأل يريجهيقلاذا) سوهو اهلنا ىلص(ناكو) ءةالخاب ناتو هدامعىف هللا نس عب اة هريغ

 مك نسحيفةمار 1 لاو لاما :اندأو 00 0 (ةلسرملا حيرلا نما جيرابدار ىلا لق 7 مدلل

 هم5د ىو ون :لالادامصلا

 ىفةدايزلاودو < ىلهثحلا

 ءاول د :ءوناضمر

 لعام م م هلك 2 رقبه. ضراعد هنآ ارعلاهسرادمل ن اضهرىؤ 2 ردع ةرشكم 0 ءهيلا هللا نس |

 ىنشامءاطعادوحلا ىفامر كلا لاهةل هرملا جرلا ن ,ممكايدوجأت ]ار ةانوعرودو املك

 لسع هللانذاناهةالطاحايرلا لاسراوهللاىلا دعلاب رقي اممدعاونأ عم لماشرملاو جذي ن

 جايرلا ىأافرعتالسرملاوداقو ه-ةجرىدينببا رمشب حاب لا لسري ىذلاوهوهىلاعتلاقرطملاوةجرلاب | ةكادع لعونيمتاصلا
 1 تا لضفلا لهأ
 روزا ثرووملاماشرب ركنو
 بابحةساو كلذةهار ٍ

 ع او هرم

 هدي 2

 هلاولنل |نمهريغو

 سضاركشأ كلرذاناو
 نءو) راكذالاو عيدنا

 ىلاعت هللا ىذرسنأ
 م هاورام ىلع(هنع

 ناوفصوهو(الجرنإ)
 ىشرقلا ىحلا ةيمأ نبأ
 2 1جشو حفل ادعد ملسأ

 اند سو هيلعملادت

 املفءلرشموفو كءاطلاو

 ىل_س هللا لوسرواطعأ

 ءافأ ام لسو هيلعىلاعتهلل
 دهشأل اق مك أو هياعمللا

 ند تداطام هللام

 دوا يك سعالا
 2 والو سمج رخآ

 ةكعتاموهد:هقدجأو

 هلاس)ة ٍواعم35الدح قف

 ءاطعلا نمأيش ل وهيلع
 أ ةءاطتئأ ا :غمال طعات)

 اريدك 5 ءدا ارااو منع

+9 5 . 1 0 7 
 نس 6 سد زايداو الع

 ثيدحلا هموقلاىوربو(ءدلب كأعجرف) هلوقلهمال_سالاسسراصوأ همالسا عد ن ناكهنارهاظ أ ارا 3 هود د هبل

 هعبط ف رشو هسغن مركلا دبأ ةجاح ىأ(ةذاه ىشنتالن نمءاطعى طءباد م ناف) ةزجعملاك هذال نيو نمءءاط ءاناف(اوملسالاقو)

 متَسانلادوجأهلءى ةرعل أ مل دسس ىلع عسل: 50 أاهددشتلا ن نموهو ريساقتلاد>أ ىلع ف ورعملابةلسرملا

 قو وىل-_قةموقعلا فال ةلسرملايدار ]كلر جدار [لو ريح عالم دنعو ناضمر هدو نأرك ذا

 هيشلادحو قيقحت ىف ىف اعلا لهأ مالك ن م لعل تك هع ذو زامماو ةقيقحلانمب عج جي رلا نمدوجأ هلو

 وأءدعدام فهل مريدق: ل عتلالدللو هامامتهارعسأ لا هلوتمع مدقبو ىلسعلان مىلحأ همالك م هوقىفا

 هدعرسىلاةراش |عرااسريدشت قوءاقتكالا ن َن رولا عراق هر قدامها ا

 انهبتسوصذعن ارقلاانالاه ةلطمالثي غلابل رتل ىلاةنسرملا عرلايدار اوأ لع دقو هل هيرداءمو

 عفنلل ىهذ تعجا ذاورشلاواذ_ءلا قنوك» هد رعمتناكاذااهنال_يقدقو عرلار 5 ةتاقناف##

 اذ_هىفعقوامهيفاني الفاقلل مالءارةثسالا, نآ ارقلا ف عقوا<صوص# هنا ل بقاذه تاق 8 ريو

 حابرلا منآ رقلا لك لاقهناستعك نيىلأن عمتاح أن بادج رنأاممدي شي وهريسغو ثيدح ا

 د يلا أوراك ثيددحلا !قدر واموبازعوهف<رلان همة 3 * لكوةجروهف

 اهلعجامهالا لاوهينيكر لع .وءيلع لامن لس ناجل راتبها امهنءىلا عن هليأ

 ىقايقاشت |عقواعمداصةخامدعىلع ل ًادالا# راها دتالو احا راها > د مهللاأب اذع اهاعكال د4.+و

 ىأهحرنماهلع حالو نآر ةلاحا ردلجنماهلعجأم «الادارا أ1_.وهيلعتلا ىلص هنا لبق هنالزآر هلا

 ا رومقعلا عرلا مهمل عانلسرأ) ىلاعت 4 اوتىلا ىلا ليقاكرك ذام.ةليلدالكو 5 ايعلاوذهم رك 7

 ا

 ْ تاءآ ص: ىف ىرقدقو(تارشم حايرلا ل-ربود# حقاولح ايرلااذاسرأو) ىلا هن هلوقودوو (ارصرص
 « |هسيق راحامب ثيد-4 فام وات امأو ىلغأ هناك-ف كلذ ىفهدرمدروو ع«اودأر ةالةجرلا

 حقات لةدحاواكر ناك نا بهامنالكلذ لاواؤا ممسوهي .اعىلاعت هللا لص هنا لمد < ليقو فسد

 ةدحاو< راغك- اهتالءانعمنوك»نأل مت هه وهفالذ وهفاحاب رناكناواملاغر طأأ لرش وباحتلا

 (هنعىلاعت هللا ىذر سنأن عو) 8 ةرعشك حاب رائياع رمت ىتءانراعأ لوطوى رخآ جر اهدعب ببتال

 سانلادي_سنباةريسىف امك هنا ”الاةيمأنب ناوغصو ه(الجرن ا)هحردكىف 0 راك

 نيلبجنيبايداو ةئلامىأ(نب 1 ,-نيب) تناك ةريثك (امنغماطعاف) لسوهيلعهللاىلص( هلأ -)اهربغو

 مس[ ناكناقكلذ ةرمثك وأهل - اقامت ةحراسلامءال لاقي ناكن او فرعلا بسك كلذ هن مموق يك

 لاقو)هداب ىلا ة>سن ىو ةكملهأ نمهنال شد رقم هو(هموقىلاعجرق) هلوو رهاظوهف هلاوسل بق
 نموه ولقةناؤملا» بج هيي ناكهنااماو همالسا لمق ناك ن اوهيئانال اوملسأ

 ىرصض رصلا لوقو خس مث لاملاتنب نموأ ةاكزلان مرافكملا

 نالء.-اهمضءاشءاطعأ # ادنااسمتلاىلار ءاءأم 1و

 الزمءاطعي وطعباد_# ناف) هلو ةةسئول وسن رةرباك [نمانئهرو كذا لجرلا ناقىرخأةصقهلعل

 ا ا ا حود-هيخ مرك نوملعباوئاك اثرقنأف (ةفافىثم

 قفهتمأءاياوأ اذ_كهوم دشأوأر فهلا ةقافلاو هقافالادو_ل|ىفادحأ ىرابامو ةنافوتال |,



 "ال

 امارخ آهناكمهللا لدنأ مهْمملجرتاماملك ماا اءالجر نوعبرأو نمل بث اصعىتمأ متاعدشيدحلا

 نمل ه هدعم صئااوردصلاةمال_-سو س قاع اس ناك )و مانصالوةال_صةرُدكب ,كلذاوغلس مها

 نيذلاء مث -غ ءو لع ج؟ هاف نم هلدحاوال تح سنج مسا لب الا( لب ءالا نمةثامد-_>اوري-غ ىطءأو)

 لق وما هه نيثراحاوةيواعمهئباون أد هاوس سانءثاممل_بودي اعىلاعت هللا ىل_ص مهاطعأ

 جرت ىف م ءاتعيشلار كذاك ومب واقد_فغل وما نمنيتس وعلا ملوى راع

 0 ه4 أني ناوكصو (ةثام ننام مقامة مان ناو ص ىطءأو) ب 0 !|اذ_هثدداحأ

 فئاطلاوأن دال شو عقلا عويراسأ بشوورأ هند 7 2و ةحضتد] شرق خت هعا ل ا ا

 اذهب تياطامهللابدهشأ [لاورك داس ىلان هيلو هيلعىلاهتهللا ىلص هللا لو بردا ءأاملذ لرشموهو

 ىلعوةككنيعبرأو نيتنث | دق واع ةقال نارام | باد أه] ىورو لساف ىىت سفنالا

 اذ هونءدح مانع َنَمناكق باس لا هلووأ ع عو قءسامنيب وهندب ةافانمالقالب اوام:غارارعءاطعءاف اذه

 هيلع ىلا_هتهزبا لص هلاحتناك ٠١) ءاطع طعلاو مرك لاف ةيجسلاوةلصاملا ىأ (مذهو) مهاورثددحلا

 فاقونيت>وةقمتل «عمءاروواورةقرو (لفو نب ةقرو هللاقدقو) لسربوأ ايه: ىأ( ثءعبي نأ لبق ملسو
 ناكو هلأتم غسيل رعءاش مهملعأو هنامز لهألقعأن .مناك ىزعلاد .ءنيدسأ نبل فون نب ةقرو وهو

 مثورمأ ل وأ ق دوهتو سلا ىمساذلود معن و هلأ بوةبئارععلاوةيبز ,ءلابمدقلا تكلا تكي : وأرق
 هانكم : /هءهرتلو ود ي- ولا ف ةريثك راعشأ هلوأ معىلاعت هللا ىضر نين مولاة د معن اا

 هنارخ قد رطنمدروامّكاذب ىعب ني“ هحوأ ةمح هلك ارناف ة روايات دلو قدروو بقع

 ةا>ورب رحنهبأيد ك هوك وأ ءام 0 ؛ وأع ءاردخةا-هيلعوةنملا قدماتمقمآر لسوهيلعىل عت هللا ىلص

 ىنلابج هتجاو ل سو هيلع ىلاعت هللا ىلصهللا لوسرأن”نأىلا جولا» ءادتباقايح اكو سد:س نم
 امكن مدنال امز كرد نءللاتوىراخملال وأ ىفاك هءنءآو ا

 َّك اعن هلي بص هوم دعب ةقروتاموةوعدلاب مو وأبدت كلاذذا [سوهم لع ىلاعت هللا لص ناكوارزؤم

 كانو هولاح رلا نمل سوه .اعىلاعت هللاىلصى :لاننمآن هلو أهنااولانا ذو هئلاسر ل قو ٍلسو هيلع

 ىلاعت هللا لصونلاب عمتجان مهناننادكاا|و ةرعاذإو لاح واهنعىلا عن هللا ىصر < 2# ةءسنلاب

 ةقرورك ذى ىقارعللةريسلا مظن ىو هله.ختلا شام أذهولوسرلاءاولوقممل لوهيانمومسوهي ءاع
 ايناوم اهداصارب ناكو * ايناثد_هدنمآ ىذلاوهف

 ةر ىقاطط# هل ىأر « هنالاةقودصملاقداصلاو

 سوه .اع ىلاعت هلا لص ئنلارب1هنال فاكتر سدل هنا لدقو ىلا هنأ نم ءحميعااوهروك ذملااذهو
 ةلها تناكنا لا لاةدقوىلاهت هنا جرف نصملالوقو نوققح ةعاجه 1 ءو هتشعي لعد هر نمؤنملو

 0 ب ععس نأ ل .5 هلوق قرعم ضلانمالاحتناكن او نيلوفلا ىلع قداصو عفاهلسةام ىلع ةقوطعم

 ردك وهلا ملسوهيلعىلاعتهّنلا ىلص هللا لو سر هآر ا ذل و ناح لك ىلع ن هؤموهو ىناك !لوقلا ىلع
 لاقنك-ل نا>ءثلاو أور م ثودح نمضءداذه( لكس !الم كنا د ىناكهناىلءانثاماع نم

 ا.مءىلاعت هللا ىدرةحدخوهائااذه ىوهيلعىلاعتهللأ ىلذ هلل ئاقلاهدكر 2ىساهجر ى طويسلا

 همأآلوأىف مالسلاوةالصلاهءلعل ريجىأرأل 51 .وهيلع هللا لص ىنلا ناش ىف كق ر وابتلاكمةصقىف

 ةقرولوق نماذه ل ءأاللاقفاذد اء رقت ماتش ةياعسرسا تت ل

 ليقاموامعىلاعت هللا ىذر ةهدخ لوق نمهناهريغو ىراخبل حي ىف ىذلاو هنعىلاعت هللا ىذر
 نيحيعلا لقت عماعفت :ىد_كعالةقرو رو نمههرودصدعسالو هل همه-ءاع قالي دقلا لياح ىداقلا نم

 مآللاديد ثنو فاكلا مّن, لكلاوةوبك داو لك وةومن مراص لك-او ت لك هل مسلومفالخأ
 حت رود هت مت 2 يسب ك0 و 2 222222 تس عم ص كده
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 روهشملا عمم اوهءاتل اعف ىوونلالاقةرضاحلا ةري_تعملا خسنل !ىقواولاب(مودعملا) نيسلارمسك - 0م وهلوأ تفي (بسك - 2

 ىلع هنيع ولاملاو فراعملاه دينا هخاىأواو نودب مودعملاو هإوأ مضدانه م تس 03 و ىكدلالاو واهم ىدرو

 شجي 779976 ص ا سي ا و وس ع و يس مالا

 لج لا ةءالهنال محال سسانملا اوهوهانعم مزالهنالمةؤل هاي رسةوءامعالاو هولالاكللا ينععردصم ا ا 0 ا

 ل رعجى راسل .وهيلعىلاعت هللا لص اغلاق نيحا ضاانوق ةنماذه ل ءقىرا ا ءامعالا 8 0 1 00 3 ١

 ثيدحلا قدصتو ىلا سئاون ىلع نمعت وفضلا ىئرقت ةدو(مودعملاه بكت ل 1 ني 5 / م لصماكنااديأهنباكي زذالهللاوللك تلاقىتا |ىهو ىسف: ىلع >ثخدقلمال_كلاوةال_كلاه. اع الاعتؤ 010 دا 0
 لوقكوهلك- !!لجوهحورشىف ل صفمه-لعم 0 !اوىراخم لاو[ اشيددكاو ةنامالا ىدؤتو ا

 ا هلايعلاوءاقعذلا ع نسرغل لم ئالاقنا لا وه حد كا نرعلا

 اذه عاشهراعد اولا هوو نطو ماعلا ةلافك وهيلانوجاتكام لك مهئاطعاو مهماعطاو

 بسك ىأا ود أوتاناورلارثك أىهةلمهملانيسلا مسك و ءاستلا مّتقب لوقرق نبا لاو بسك ىنعملا
 ء رغلا 0 دارا اهقلسك نامي ى أ كاريه احلالا 50 ةومهبامهل يصحب غنا

 ىدعتيق 15 اوالامىدسك اذ د: دشن أوىلارعالا نباهبودو ىدهاملا قع سكأ |هريغو

 دوج والىذلا ئثلامودءملاو بسك اكنمل وعفا ىدعتي ل.ةولوعفل ىدعتب تسكونءلو قا ةرماب|

 رعاش !|لاقمركك م دعم هإلاةيقريعفلا امأو هل

 نئاوتلاقامدعماريقفناك د ناك كلف تانعلا تائب ل

 اةللوكبن دمو مولع الن نإ ىو ىلا بدنا 31 اوبال در قل كسلا كلا ورقم ول ف قلل وليف

 مراكمن مكيقال كل ريغدنءهيودالامءا رفعلا سانلاى اعد لد |نيوجولا ىلعدار او ]وهال

 دال ىذلاريقفلا مداعلا ىطعت كن اديربواوالب مدعملاهرا وصي لاعتهّللا هجر ىلا 2 |لوقو قالخالا
 ىلع سود 1 لاعتمتا ىلص هنا هى 00007 ءةزؤهتم ةديقدناو رلاءدهنالاط امش

 ةداهتعمللا ىدرة<د+خ تداراف انآ مهرييعتوأ بعرلاةدش نم كالجلا ىذ_*هنااههكأو٠ هوحوةسفت

 اذ تاعصلا ل_.ج نم ٌكِيَق 0 امك ص الا انف ةالىأروك ذا 4و قدم هور [كلذ

 (فأل 1 ةتساوناواغالابسنزاوهلدرو)ل !اقفوريس غو ىراخبلاو اورة> 2 ىهو زير اوهعسو

 وعفم ىف: ١ ولاو نارم
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 الأن رشعوةسعب رأت ناكوم-_هازغاام_هئان م رذلاو ءاسنلا٠ نمسك:

 نوع را ةوالاودضفلان ,مة-قوأف الآ ا ةعبرأو مثغلا نمةاش فا أن يعب ران مرد او لد ل 1

 فلأى لأ ةئثامكس ل. قو فا فل أ ةئامسج ناك-ة:نزاوفذ ه4. هقول شاف كندر اسفر

 نيدران ني نينحىمسعضوم اراك وهوأند ةدمح ن 007 ناكولسأنينزاو دروب مةليبق ةرمسانز اوهو

 ىقوأ ذل وشوتناكونز اج ركاب يويتززست سوما مكلاساكل السا ول : د[ عم

 هللا ىلسكهللالوسر ىلعمهدفو مدقم هان غزاحو مهاز غالوريسلا ف لصفمفورعماهرعأو ناضمر
 ىلاعت هللا ل_دهللالوسر معن اةربوبأ ممقوة فرد: , ريهز مهسترالجر رشعةعبرأ مهو سوم د

 مس4فلا ةفةعاضرلا ةبسانم نمهندب ومهتدب 0 اعز هولا ف عا طرلا نم لتوهنأع

 ىلا عا هللا ىلسص لا ةفاشدشب اني لدا اماولاو كلا راما ديلا 5 ذوو وا أ د
 نورحاهملالاسقفم_مملٌد سانالامو اوهق تلطملا دعى !ول ناك امامأ ل_سوه- ءآع هراوص لو عدءام يع

 ا تلمس الارمله تعاج لقوا ل كر ةحلا دن[ الصمت كال وهفادلا ناك امزاضنالاو [ل رسل د مع مالا
 ناكواعيج مهوملسقع ىحيلاملوأنءهنعمهضوعب نا ىلءاضرقم هم سو ه- ءلعىل اعن هللا ىلد ىهو(نزاوهىلءدرو)

 نءزحاعل اوهمودعملا نم

 باتا ل رلاوأ سكلا
 ديوك امركم ىمالو

 ثيح يملا مود-علاك
 نمودريسغك فرص

 | أمس * مه هل حا

 احتل هد«: ونامامالل سدلوم.ةلادعبناكنالثلذلعنا فاومهاسك سو هسيلعمتا لم | <
 قد نماقلأن ورُسعوةعب رانك ءاضاأمهلعدروةنرذلاو 3 ذلا ناضل يع

 فلأى أ ةئامسهت غلق كلذموقولد .ةامهردنوعبرأة ةرالاوقضن متيقوأ فال 1 ةعبرأ,م مس ءلانماغأ |نيعبرأ د هرثكأو ل الا

 ىرضخلا ن نبءالعلاه)_هاعهيلا هثعب مهردفلأ نس :اعوسفل [هئامدرادقمن اكو هم وفن رحسلاةيزحيلادؤأ طعا هدوح لنمو



 هلج ىلعدق :لاثيثىأ ٌءةاطالا نم(هلجقظر لامسهذلا نم) هاطع أ هنأ ةيلعت سنأ نع ىراخملا اورام ىلع (سايعلا ىطعأو)
 نع هل مك : لاحضلا نبا نسحل ا وبأ ءاورامىل -( مهردفل نوع )هيلا قأ ىأل وهلا ةغيصب (هيل|ل#وأل | متت ةوق عمهدحو

 ىنولاح([.: م00 عاهل ماع 2( ىلع ةفص+ ىأ (ريصح ىلع) ترشنو تءكسف ىأل وهلا ةغيصب(تعضوف )السر من سحلا

 د راق) 0 هع 2222222227 ب ب70 م صصيسي7ط7صص77ص7مسملا
 رضحوء اع نم ىأ(الث ا / ىطءأو) اذنلا الا عدلا نورك: ال وتترك اناس تس ل تان

 (اهنمغرف ىح) م 2 ىراخملاو اوراك ملسو هيلع ىلاعتدللا لص هللا وسر م«بل طا دب عنب (سابعلا]) اًضأ

 امور هانافدج ىلا ىف رثنق أل امرثك !ناكونيزحبلا ن ملا عدو( هلجقط,لامسهذلانم) عل
 اهمسقب وأماق هلوقل دخ سوهءاعىل اعن هللا ىلص هأل | ةقالمةعو ىدعت 1 ىطعءألاوو هذءىلاعت هللا ى درسايعلا
 ار حو كلا ممهتمر ماا لا راقلاةفالراقفهعفرب نم لاقف عطت: لفهلةيل هذ مثهم ون فاش
 ذاالئاسمدر ا ه.اعجلا م” هللا بص هعيتاق قلل طذاو هلهاك ىلع هلمتحا مهتم ولالا لاقةردق مولع تهذ
 ِ رد جرح هنالهاطءأاعاوم_هردهنم مب لفهقرف ىتح مال_بل |هءاع مقيلوهنمابجعت هريصد و

 (نوعست مل_بوهيلعمللا ىل_صديلا لجو) ةواصتاك الق عوهسفن ىدف ثدمالسا ضع ناكو [هركم

 (اهنم غرف ىت>الئاسدراةاهمسقفابيلا مافمثريصح ىلع تءعضوفمهردفلا) ةيقوغلاهانثملا سدقتب

 در ن1 ب هنأ هموهقم

 نكي مهنا قيسدقو هلثاس

 , : 1 0 لاقوءانولا ف ىزوكلا ناهي اواقل ننال هناالا السر لئامشى كلاخضلا نين ا ا داس اين 1 ءأو 5 .٠ 00 0 .٠
 95ه هلع ول هما. ., ح11 * هأإ ه هع *.ء.اه ع ” 8

 هدم ق ىرصرصلا ل وقهقفاوبوددحوملا ىلءنيسلا

 ناسلفهددنعاهمم قمل « سا ىفاهضفافلأ نوع

 ىلعوهف هيمو للا | سلوالئاسدراخهلوقل لي قواهمسق هاو قل هياغهرخآ ىلا ى> هلوقو

 دل نك ا ( لأسفل جره: احول اول ةىت> لالا .أ ملسوعياعىلاعتهللا 0
 لاقام م 5 م ىل_كدهنأ نءرمام نان ال ىت>كالذ, هعنمدص» لو (ئئىدن :عام لاقف)

 ليجعتلا مدع هرذ_عبورابخ اهدا مااوايثدلا عاّمم نمل أسام هعنول هنادار_لا نال طقال لّدسل
 هلوهم 0 هو هان هو ل صولا ةرمه دعب هك اسودحوع ( ىلع ع ا نكلو) هلوقل ل ديهل

 كلذ نوكي نمشي , رعشأ ىأ ازتشاهعاسوا سوم ماعلا 31 يي د حا ملاعتكا

 اىاتسمولا ىلع هو 2 أصدق 2 ىحدلاح رشفو ثيدحلا فتدئاذك ىتمذف وو ىلع مثلا

 تاكو وهيلعىل عن هللا ىل_صءدعو نأ الا 4 م« نامضاذهسناو ىيتنار اتا ماتور

 6 يس ىكرركب ل بلا اس رك !ادعونالءات ءانولا مزتسلم

 اال ىدرر باح هءاذانن أيافنيدوأةدسعإسوهسي اعىلاعت هللا ىل_دهللا لور تعدل

 15 لا نءهيدللا نهامم (ْى .ءانءاح ذاق ) هله ط ءاقاذك ندعو سوهماع هللا ىلصهللال وسر نالاقو

 38 .دآىأ - 7-2-5 دأم سيصل | ب امال و

 هناهاةأام-ثقىدمرتلا
 الا لد ر
 هقرعأال را اذه

 انرعءاثتشىأ (هلاسف)

 لا#ؤ)اةبماراد_ةمو

 56 0 يا

 تعقل + اعز للف ىل + دآت نم 2

- 
 مس جدد وم "3 ,عأ أيشالا

 ني مدنا اةليقو#ا 0

 زادك امرا - ءمىذع ع و

 لوعفلا ىل_ءدااوح

 ىفاسم لالا لاوو فود

 تسحاوأ ىعددعا كا

 ثدحملاتيئازكم |

 ءا لا لفعل ١ مدع

 ىحدلازوجو ى.#نا
 ىلع«يقوفلاءانقملا صدق

 02 اا 1 الامين شلك ١ امهنع

 !ٍ نالولأ ن 2م 1 سب كن ,ههلل!هدوعال :اهردق املا اك دعنال هلم و اذا طاخخرس ك5 الهواض دا
 0 ؛عهرلا صدا لوشر ور ةهارك ن م ىأراملارم داح زاك 0 منال نوعا لاقل هيلعومعت

 تدسلو هدحوللا» ءانلأ 01 1

 ىأ رع هللافت) ركنع. :.دأو ج[كلهبانم كح ىأ(مان :دضق)ءالوأاممىأ(ْ )هللا ددع نم ىأ ( نع احاذاف)ةدمععملا خسنلا ىفاندنع
 هرث ]نيش داوود ناو ,هدروا د ءولا ىذةقعنيدلا لمحت نمىأ(«ياءردقتالام هنا كقلكام) هل اةجرلار ظن :ىلععامي

 هدسعلاررومامدنأن م4 "الاف ق.ساملولمالاةميخن مهنرتعت امو لت اننا ارطاخرم < ىلعءاني (كلذإسو هيلع ىلا عن هللا لص بن دا

 سفن لثقلا ل_هج ىلا لامىلازغلا مامالاو هلالاقا بنان عمجدقو نيرحاهملا نمهنكل لالي وه ليق(راصنالا نم لجر ) هل(لاقف)



 (الالتاشرغلا ىذ نم) ةخسن ىلكفذثالىأ( شمال وزالالب ىأ(قفنأهللال وسرأب) لجرلا لا ةفءارحالا ىف لاو ثيح لئاسأا

 هللاىلدهللالوسر مستق) اليد ةواءيظعت ىلاعتو هناحبسشرعلا ب>اصل 2 كإههلك كلل ا نانال.اقتىأ

 ىأ(مل-_بودرل ءللاعت

 ماكنت ندع .احارثنا
 ةغيصي(رشدلا فرعو)

 تر-هظو ىأ لوهجملا

 را آوةقالطلاوةشاددلا

 روثلار وهظو رورسلا

 هالتبىأ(ه-هجوف)
 ردهللو هل->- قارشاو

 ! ىظفح فو هذ :رعاالل_>رلااذهنا 1 ا د اال رايز

 ىذلانأق ىراصنالاو لالد كلذ لاودق نوك مقىراصن هالات عمون اهنعهللاىذرلالب ؛ لئاعلان أ

 دوعسمنيانع ادن_سمراربلاوىفاريطلاع اوراموهول الب قاغن الانابيفرو هأملا ىرخأةصقلالي ركذهيف ّ

 ىورور؟نموريد:دنعولالب ىلع سو ه.1ءىلاعت هللا ىل_صهللال وسر ل_+دلاقهن ءمىلا عن هللا ذر

 كَ اممءداوكل اهت أي خةرمصالا ىدنءاملاةفلالب ايائم هطااموب هللاق سوه ءاعىلاعتهننا لص هنا

 داربا تبحعأ اأن نءوالالقا سر عل! ىذ نم ٌسْخنالو ل الباب قفن أ مهجر انىفاه بف ذقن اىئذتامأ ل اقف

 نا 00 لا ل ار ا هلام هلدمسأ“ مالوانهاذه
 سلا:هالالب ل_.قوامال غايك اهل أءايلا لادباوءادنلا فرحفذحو ماك: 1| و :|مالايىلالب ل2 لاقلا

 ل سا رسول صالدرمنا ل هقولوهدلك آبولقهب ل: انطراقاعت اىثلالان لا لياملع الابتم هتكحاماذا هارت
 ناالالتا ىدمولالب ابىقنأ |ىلا اريطلا ىفواعوفرعلاثمالا ىف ىرك بعلاهحرخأ دقو عنب :لالالق اهلك اش1 »+ 1 9 -
 الالب 0 وهدم لكل نالالملق هل-عحوقزرلاهللالقب تناىذلاهيطعت 8

 نود فآكالو هللاه_-حرى:_صللااهاورىذلاوعاد_:تلاف «ركلالب اب ةباورهانابوالريغب ىأ نا ملك

 ىل_ص دق ) نيج ونمباو هر. غءانوزومريصيل سختالبا اوصلا حارشلا ضد لوقورع مكس
 فامنالاب ١ ىأ(ترأ اذ_ملاوو):ربراسأ لا هتوهطاس دنا(ههج وقرشلا فرع 3مل ءاعملاعت هبا

 هللا ناباذ_ه لك كءادقوك حلا ىدابموهوةهقهقربغنم معلا ح اتقن ١: هلل لاو رقذهفاةعربغ نم

 فاشكلاق لاق ه(ارو امو مدع مةطسلا لك اهطسن الو ك ةنعىلا ةلولغم ءلدب لءحتالو وقير

 هنطب ىلعرجحلاطي رب ىتح عوجو هدنعام عميج قفني ملسوميلعهنلا لص ناكودو ريغ فارم مالا نال

 ىأ (ترعأاذ ب لاق)

 ىرىفمأمركلا اذهب
 ليري> ىنءاحوأك لذ لبق

 كلا :هامى-ةوىل-ع

 ىىأ (ةكذ هرتااهركذ)
 ةييسق | و ذو لئام

 ثددحلا لكشمياتكىف ق

 ىلاعتهّللاىلص ىلاوإ
 ره الالب اعد مسوهيلع

 اهبقاصبقه.ئكل عش
 هللاىل دهللالوسر لاذ
 قفنأ سوه. ءىلاعت

 ىذ ن هٌشخالوالالو

 لاقالال ةاشرعلا
 د->الاداصلاب صدقلاو

 علب أصالا فارطاب

 ةم-حعملا داضلاب و

 ع ركذو) اهلك فكللاب
 ىو لوع فلا ة هيك

 -تتتح لع الاداب ىلع ة هج 1ما

 ذوعمو هدد ثااواولا مسكي ,(ذوعمن ع)اض أهلئامش ىف ىذمرتل اركذوىأ
 تاعب املا نمى مو همأ معا ادودممءارقءاونوكسو نيع حدب ( ارفعنب| )امهم ليقو ةمجعملا لاذلاو حتفتو

 مسااماوةرجشلا تحت

 ىراصنالاى راجنلانيسأ |حمقبدا اوس نب ةعافر نيش *.راحانهسأ

 ني-:هؤملا صاخربغو ملسوهيلع ىلا عت هللا يصهريغباط# ||ذهبدار 1انابىلعي ونأ ىذاقلاباحأو

 سد ناك ن ءامأ هللا دعاس مت" :ومهلك وأد بلقسيطن ع مهد نعام عيج نو ةفني 3 وكن ءذلا

 منال اورتعب .لواوقرمس لاو قفنأ اذانئذلا مهو ا افهم سهذام ىلع رمح كنزك

 عارامللنت ءىلاعتهنلاىضررعمالك سوهيلعىلا هتهتلوص هيلءبعصا اونا عم ةريصال

 هلنيلث اسلاةرث 58 0 د و ا لس مانو :| يطمن ولا كار هاك

 اذه هلوقفهمالك هرسازهلف سوه .لعمزر ا ىبص هلاح ىعا رىكر اصنالاولاةمم اةملك اوهيلعممتفابتو

 0 -هىور نه ىلاةراشا (ىدسمرتلاو ّ ا لرقومسد ل «ىنكز ودب صانرا اكل زاذاترأ

 ىفىذمرتلا ثددحلا اذ هركذ د ىطويسأالاقلوهدللءانمل ايركذ(ءا رقع نيذوع*«نعرك ذو) ثيدحلا

 ذوعمشنب عب رلاوهامار وك ذلا نا ىنعن ن_س>هدنسوذوعمشنب ع-مبرلا ءىلاريطل اولد مثلا

 لاقاذكو حم اك خصم نملوقنمةأرع |مسا ةيددشل |« ل دي ةلمقك ا ءارلاعطإ

 معاالاذو عمنا الاذوعم نعةياور ىذاقلا ها اءفقووأ ع ا ءىرلا ظفا سلا نم طةس لعل لاوو ناهرع'|

 نبارك>و هدد اواولا رسكوةلمهملانيعلا عمو 0 اوصلا بعةهخسن ىف عقوو اور هأ

 لادلان ا ل-,قىلاسملتاالاووةمحعملاذ مثقدصلا نعءانطيضاذكو هزيحالهريغو اه>ةةلوقرق

 ةهدودعةنك اسوزمهوةلم عمءاروةنكاسع 0 رفعوىوألوالاو رسكلاوعتفلا عمةلمهم

 داوسنبثراسحلا نبةعافر نب ثراحلا هيبأمساو كلذب. رهشوةملعت ٠ نيديمعاسمب ءارقع ىهوهمأ مسا



 (ددرب) نمريغنمةفاضالابىحندلا لصأ قو( سطر نم) نون ختفو فاقلا نكي (عانقب وهيل ءىللاعت هللا ىلص ىلا تدثألاق

 ىَلعنيعضوملا ف ةيقوفلاةانٌءلان هباوص ىزاج#لا لوقامأو هياع لكوثر اسم ءاعو ىأ نية ح ف (اقيط) عانق هاوقب ىوارلا ع ىأ

 ةينامحتل !ءايلابباوصلاف فينصتا ارم.ةتز وكالو ره-غالذوعم لب نتا قروك ذم رمغ عيب رل' نا هيقف عميبرلا نعةياورلا عيعت

 ثاثمو رح و جةونمءار رك و مج نوكسو هزمهمتفب (رسأو) لعأىلاعت هّللاو معالا ىنءللابىوارلا ىلاوأذودم ىلا عرب هنا لع

 عاطيام لوأ سب رلاراةص ىأ بغزتاذىأب غزأ عج ةمجعمنء غنوكس و ىاز مظد(بغز) راةصءاثقىأرهشأر كلو محلا
 خارقلاو خرفلاشب رىعرفصلاتارعشلا اي ىنعت وةمجعملا نيغلاو ىازلا حّتفب ة.شاحىف طيضوس ْءْرلا نمءامة] |ىلعأم هرهبش

 اذاةضاضغلاو ةفاطالا:اثعالدهنم مصواذهو ىرهوه ارك ذام ىلع نوكسف مضد بعز
 ابهاعنوك ٌئثنءولتال فاطللا ءامقل
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 تدنألاق) ريسسلا فمالاكهيفول_هجانأل 2ةىذلا وههنا ل يقو عذاسمونأ هل ةر دب دهٌئساذوعمو

 هللاةيوةلمهمنيعق فلأو نونذ ةمومضموأةروسكم فاق ( عاتب لسو هيل عىل اعت هنن ىلص ىنلا

 ثيدح ىف هلوقاذكودرفمهنا (انتيطدبرب بطر نمإ هلوق رهاظو عنق عج عانق ليقو فاقلا مسك عنق

 ءارلارسك و رمجلا نوكسوةزمحلا حافي (بغز رحأو) هدرقأث يح سعك هيقعانقلاانلىد_ميرخآ

 ءاثقلاريغ_صوهو عنز ولما ريسكب ورح عمج وهو ولد عج ىف لداكه واب تطةسف ىرحا هل-صأو

 ني-غلانوكسو ىازلا مضد بغزو ورح عحجوهو لاعفأ لعارساه_ءجاو رحنا لوقرقنبامعزو

 ةهك اقلاىلعنوكءامهيهيشفرعشلاو شيرلا راغص ب غْزلاو غزي ءاموهو بغزأ ع جني مجعملا

 ىهوةئو رعمىهودملاوةءاثللاديدشتو اهمضوفاقلارسسكب (ءاثقديرب) هلوقوريغدلانءاهوحنو

 عسجل اهب رسفا ذإو هريغودحاولا ىلع قاطي سب مساوهو قاح اللوأ ثدنأ تلا هفلأو رايذملا نمي رض
 وهومهوأك رف_كل ارانيدلاك انهسغزنالاةيال لاح لك ىلع وهذه سذج نمرب دل ةحاحالو

 روه-كملاوبطرلان_صغلاوهوانج عج وهو رحل دين ونا ابن جأ ىو رملا ىورورحأ هاوقلريسف:
 ىوةمطاعلاواولاب (ابهذواءاحهفك ”المىفاطءاف) ءاثقلا سحب لسوهيل عىلاعت هللا ىل ناكولوالا

 هنافذوغمة ياو رف مهولا ىلع دياماذهو نب ردسلا نههءاحامهدنعناك امتاهذلاقوأ ىذمهرتلا
 ةلمهملاءاحلا عتب ىل او مالسالار و عطتدعب اسو هيل ءىلاعت هللا ىلدهانأ اغا نب رحبلا لامور دب لق

 بهذلا نم عاضملكوهولوهف هنزو واهرسكو ءأسلا مضي ىل+هعج و برضةنزب ماللا نوكسو

 نيهحجولابهءارقز وجتقالاوحضاوفه.ةءاورلا تناك ناوانهدر ملي ىف ملل هطب_ضو ةضفلاو
 نممعأ أيشو ىذمرتلاهجرخأ (دغل يشر دال مل-سوه.لع هللا ىلص ىنلا ناك هنعهللا ىض رر سن أن عو)

 بولا اسيطةواويلعت هفالخ عقودقو ل_سو هياعمّلا لص هلاو أبل غالةبسنلاباذهو توقلاولاسا ا

 نءفى دال (ريثكهمركو) هدو نامءىفىأ (هدوحرماو) قالك لكوتلاىفانيالودو هلهأ
 ( سوه ا ءىلاعت هللا ص ىبنلا لجر أ هنعىلاعتهلنلا ىذرةربرهىلأن عو) جرحالو ث د>رحبلا

 ا

 ىأ(ىناطعافإ)ادودممضب و فاقلا

 هلم) ه رمال ّق هدنع

 ءىله ةناورؤو (هفك

 هىل-م هناورؤو هند

 قلك ىرجخأ ىفو ىدب

 نوكس عتق (ايلح)
 هنز وو ىببحهعجو

 بو رضوِب رضك لودف
 ماغدالاولادبالا هلخد مث

 عطل دلل ترذكو

 عابتالل ىئاسكلاو ةزج
 رسكو مذب ةْح-نفو
 (ابهذو) 5 ديدثتق

 مهعل لعد صرصت

 لاواهريسغوة_ضفلا

 ةياو رنماتهاذك ىحدلا
 ئذلاوءا ع نيذوعم

 لئامشو 0 ق

 كم داس ىذمرتلا

 ناكوءاثق نمءسغزرحأ هيلعو ب طرت نم عانةبءارفعنيذوعم ىنةعب تلاقعدبر رغصم عينرلاةنب| نع

 ىذ هرت_الو ىفا.طءافءدن الف ند رحل ١ نههلع تمدةةيلحهد_:ءواهب تن اقءاملا ب لسوه.لءىلاعت هللا ىل_صىنلا

 هيلع ىلا عت هلل ىلع ةنعداوز هافرعن لورد لثقذوعماهورأواهذوأ ايلح هيفك هلم ىفاطعاف ب غزرحأو بطر نم عانةب هتدناف

 هلصأذاةمح عم نمل دعمه همل ادب( رخدبال سوه مل عىلاعت هللا لص ناك )ىدمرتلاهاو رايت ىأ(هنعهلل اىذرسنألاق) سو

 رخدنالى عملا وأهن رهءدقنوهقك :واخسوهسفنةحامسل بو رثمول و 5 قفا ناعرل انمكلم قت دخ و الئأ(دغل ايو ردا

 ىلعءانب يأ (همركو هدودع) ةنذوملا ةدراولارابخالا ىأ(ربخ او) هلايعإة:_ستوقرخ دي ناك نا هيفاني الق هلاح وقل سفن ها

 (هنعىلاغت هللا ىذر هرب رهان عو) هؤاصقتساروصت:الو هؤاصح نكميالفىأ(ريثك ) سو هياعىللاعتهّللا لص هدوجور ونرْما
 مسوهيلعىلاعت هللا لص ىنل الجر أ هذعداور نمفرعيال



 (قسوفصن) هلال لجر نه ضر: ساو للاخ ىنءاأو ةخس قام هل فاس 0 ةساوىأ(ىل < باو)ءاطعلا نايم ىأ (هلكسا

 (ءاضاقتي) نيدلاب دىأ(لج رلاءاخ) رهشأرسكملاو نونلا ثلث ف صنلاواعاصن وتس نيسلا نوكسورسكي وواولا حتفب ودو
 0 : ىأ

 ةدابز انهخسلا صعد

 كفو هداوا عواك تقال

 قادلا ىلعوبأ لاو هلوق
 ةيقوصلا خخ ومن

 مهئاملعو ريسهاشملا

 3 ريراحتلا
 عر كا |ةءاغ ئهوووتفلا

 مسهأر ىل-ع راثيالاو
 فد مدس اا

 ىلا اذهنا مهطظافلأ

 هتلاوصوننلال نوكمال

 ناف4-سو ه-.لعىلاعت
 ةماعلا ل حو لك

 وهو ىمفت ىرقن : لوعي

 تس 2 :| ىتمأ ىمألوقي

 كم قو زر نبأ لاق

 اهناءاور ىف تمت ةاورلا
 ال نمعضو ىللادهىف

 ذفقو . قاسملتلا -

 اًضيأ:دازلا هله تلد تموت

 قىقار ءلاطخةس 0

 نماذهلةن :لاقمثةرطلا

 هللاةجر فل وا طخ

 نيدلان اهرب لاوو ىسبتنا
 وح مه ىلحما

 ىلعونأو تباثعسنلا
 0 هيا وكذملا

 فاو

 قدسأن ب د-< نبىبع

 دجأ أ نيمم>رلا دمعنبأ

 ذاعشالا عيشذاتنالا

 ىريشقلا مساقلا ىل
 مهىرصحلا سردفىز ورملا لاقل ىلع داعأو ىرص# لا ىلع سقعت

 قناملءامءاطعىأ ل :انهقصنو) ء ءاقوىأ (ءاضقهفصنلاهو) هلاك ىأ 5

 ىلاعتتلاىلد هلا لوسر هل فا تساف هلأ سب)هريغالو ىطويسلا هجرخت ل ثيدحلاو نيب 1 لج رلا اذه

 اءاصنو:توهواهرسكو واولا حتمي (قسوفصن) ىنعمضرقلاو فاسلاو ضرقأىأ( لسو هيلع
 مهفالتخاىلعقارعلا لهأدعالطر نونامو ةءامعد راوالطر نورس ءوةثام ثزاححلا لهأ دنعو
 هءاخ) ئك امض ىعك ردصماض أ ق سولاوىلاعت هللادجر ىلحا ناهربلا هلانائدملاو عاصلارادقمىف

 (لاقو) هنمذخأام ف ض(انقسوهاطءاو )رايك هنمتلطب ىأ (هاضاقآي) هنم ضرتقا ىذلا (لجرلا
 كلةهوءاطعىأ (لئاندقصنو) كد امل( ءاضقدقصن) هل [بوهي ءاعىلاعت هللا ىلدهللال وسر

 خويش نم فاددلا ىلوأ لاقدقو) ىهوخستلارثك ١ نم تظةسةدارزأ: ه خسنلا صعب عقو و

 مسير ىلع راك 8 .الاو مركلاةي ع ىهوهو تقلا ىف هاك. هورب راحتلا مه" :املعوريهاشثملا ةقو تملا

 لك ناذمسوهيلعىلاعت هللا ىبصهتلا لوسرلالا هلامكي نوكيالق للا ديل كل

 مهدي زام ىضتنا (ىتمأ ىتمأ لو هيلع ىلاعت هللا ىل_صوه لوي و ىف :ىسفن لوقت ةمايقلا ؤدحأ

 امنايبواهدثا اوقضعبب هدئاقلا ممثن] ذا هحرشو نمل عمد و هدر *ى قوز رمي < اهتثأ و

 مهري غولاغقلا ىلع درعا لوأ ىفهقفن ىريثقلا موش ىلءنب نحل ىلع ورأو هفاقدلا نأ ل- ءافابمذ
 ىلاعت هللا ىلا عطقن اذافوصتل اة. وقوصهدحاوة.قوصلاو ةذوصآملا وهو ديسراص ى> عطقنا

 مهضعب لاقفلوالان رقلاد_عيثدححالطصاودلوم انقلاذهو سنقأ سنا | اذا سمحت لاس مك

 ةفيقس ىهوم-_ممعىلاعت هللا ىذر ةقصلا ل هأب نو دسم مهو هب رولا هموم عطقاملاو هقوصلا

 ىج مال_سالا لق ناكو مل-_سوه لع ىلاعت هللا ىل_ص ىنلادحسمىف ىف ةءاح_صلاءاقعض اهذتا

 ليقوفوصلا عمتك ١ اوع مت مهنال لقومه ةمسن ىف وصلا ليةفةبعك لانو هدد ةفوص مخل

 مهقالخأةلوهسو مهنيلل فوصال نوب وسلم م هوأ ضرالا ىلع 4->و رطمةؤودك موهعوش# م- ها

 ةقصللب وشمل دقو ىن_همواظفألاوقالار عظأ اذ_هورقفلام_هرايتخال فوصلامه_سلوأ

 مهضعد اذه عكو ىلقهي ةفءاقصلا نم هنا لد قو اني مآ ذلاقرحد_>ألدراف وص لصالاو

0 
 فوصلانماةّتْشههونظةالهح  اوقلث+خاو قوصلا قس انلا فلااخت
 قوصلاىمش ىت>قوصخ ىقفاص 35 ىذريغ مسالا اذه نش تاكو

 ةودقلا ىنعمىلاعت هللا هجر فدملا نييدقوعا رعسلا بهذ ىلع هنال هيفدهاشالو

 ى_هماذه ه(لقملا اهدامت ةناوسضغلاهوق لص ةدعاج كلاوددحتلا و ةعاح لل امآولسدت 5

 لاوهالا ىلع مادقالا أدم ى موو" نايل رىلاعتهنلاناقال_خالا _عىفءاكحما هلاوام
 ةوقلاىهوردف نمردح ىنغنالهناو سفنلاكابياعر سقفلاب رطاخنم ناهرو_هتا كلاهملاو
 نوكماةةطانلا سفنلاو لقعلان اطل ارد كاملا ةعاحشلاوةعيذ_ُكاةيد_ذغلا

 رولا اهطارفاوادو يال يجاهلعف نوكيى ٠١ ىدح با ارطضصاري-غن م4 هورلابسح ىلءانهمادقا

 وهو
 ىل عت هللا ىصهنعهن ورباميفلاقةثامعد راوس# ةنسةح# اىذىف ىقونهرصعديسوهثقوناسناراص ىت>فوصتلا قد رطكإس

 تاقيطلا ىف كسلا اهرك ذةمكح هيف ركذوهنيداثلث بهذءانغل اينغمرك !نم م وهسيلع
 هفو رعماموأ حتمي .(ةعاجشلامأو «لصف)#



 آمهمدد ف:_صملا قرقوةناعالاو ةثاغالا ليقو ىرهوجلا ةلاقم ىلع ةعاجشلا ىنععةلههمل ادق مج وكسف نون حّدشب (ةد_الاو

 نهى امىلع عقل ىأ(لقعلل) اهتعداتم وةوقلاكإ ةعواطمىا (اهدايقناو) اهتداب زئىأ (بضطغلاة وقل يضف ةعاح ثلاذ) هلوقب

 ةقثهدجتلاو)ةبملا فاصوالا ن منوكتل ع رشالاهدايقنادمقن هدالو ةيهمبمل اوةمعمسل اةفصلان ءزارت>اوهوةمد"الاتوعنلا

 عم  اهف ارشاىأ(افاس رغتادذعإاهقل اخ ىلع اهدامةعاوابم رباهق و وكأ( سفنلا

 ١ هذ_هواهممعأةءارحلاو ةعاجشلا ىنعمتةرعاذ_ م وني ااهطي ردو ىجسذيال ث ي> مادقالاوهو |

 نونلا عشفي(ةد_دجنلاو) معالاب ىظفلري_.ةتوهومادقالاة_يطوقلانبااهرسفوناسنالاب صخت

 نءجشءادشاىأدااداامهلاقي و سأبلاّةد-ثىهو ةياهنلا ىفاك ةلمهملادو مسحلا نوكسو
 لأ اهرسكو داحن ا ىلءداحتو داع ىلع دك عج عملا عج نال هقو فاتك اوىةكك د ف د>اولاو

 نيانعىت "الا ثيدا ىفامءد وب ومهونأم امهرباغت ىقانيالقعماستلا ىف مهتداعىلعةعاجشلاب ةغللا

 هدجنلاتربتثاو مل_بوهيلعهللا لص هللالوسر نمىذرأ الودوجأالو دفاالو ع»_ثأتيًارامرع
 قائولاهنمود#_ثئاوبا ص ةقاثومضلاب يذلا قو حو رشلا ضءد ىف( سفنل اةقثلةدعاسملا ىنعهىف
 هعمل |لمءّمسا ىلاعت هللا هج هرعدصملا إو بد رعمل اف كهتنعأ اوهيلع تدمثعا ةقن ثا ارسكلابه,تقتو

 ىلع هدام ءاوأ اهم رىلءسفنلادا معا ىن عم هناف هنمسيجعاذهتاقد رفظأ/و ةقاثولا عطوم

 الياهتندناوطو اهشانتساىا(ت وملاىا)ىد ةءام.فاهذخ اواهقالاط :اىأ(اهلاس رتسادنع]ه-سقن

 دم ثيحالابر ل سرتلانيغ ثيدحو خلا هنبغف لم ىلا ل سرتسا لماع ثيدحملا فدروك فوخ
 اهنعأث زر امعتد_كارسففةءاجشلاريغت سلوا تدشو سفنلاد :وق»أ شخ هول مق( ف وخنوداواعق
 ةعادشا|نافرهاظعمصلا لثم قرفااوامهدباوةرث.لحارشلا وامه درب اخت ىلع سامه ماللكو ىهتن |

 ىلع عقي نان مفوخري_غنمانثمطم كلذ ىلع هنامثةدحنلاو جءنيإك كلاهملاهء صو ما ةاوةءارح
 تويوااديعس يح فةداهكلاوأر فظل نبيخ_سحلا ىدحار هاهللا ىضقي ىحهيلعتوملا عقي وأ توملا
 سوه_,!ءىلاعتهللا ل صن اكو) رك ذلاف ف:_دملا اهرخأاذلو اهتح ٌدنهذهو ةءدقمكإةءاديهش
 أروتشمو هجو مظعأىل ءامهباغصتمناكى ا( لله<الىذلا ناكل اب)ةدجنلاو ةءاجشل !نمىأ(امهنم

 نءدالذي ىنك_ةرصقلاو لبجاك هئانب فرشو ولعل ناكل لهج مدعودخأ ىلع ىالار اوتش ا كلذب
 هلوةدح ىلع هترهشو ل -وهيل عىلاعت هللا ىلص هردقولع

 حج رشا نيا ىلعتب رض ةمققؤ « ىدنلاوةحامسل اوةعاحشلانا

 اهيقامةيوعصاةبعصاهفناهل ع2 اهفاصموةديدشلا لالا عضوم ىأ (ةبعصلا فقاوملارض>دق)

 فال_ ىلع ىمك عج ةأاضق# :زب:اكسلاوةعرسد عوج رلارارغلا (ةرمريسغهنعلاطدال او:كلارقو)
 رت اذاى مكث نموهو عمم ناو ىك ىنععماك عج وهوأ ل عملا لعاغب صو ء#هنالسايقلا
 هيى-هس هنأ لق نافرق_ثااك عاجلا قا طمىف لمعتسا مةضيبل او عردال سدالالا عاجلا هاصاف
 د لط دم-جلاطدال اولوال اوهفو رعملانك-ااضنا ةقمعح ىلا اناك هعئاقوو ه٠ عاد ثرعسد هنال

 برعلاو تارمىهعةرمري-غو نارقالا.امدود_دع لطب هنالهىدسةعاجكابفو ,رعملاعا-كلاوشو ْ

 ملوهيلعهّللا ىل دص(وهو):هاوقلانمدوو ماهل نين رم ىلع هقد_ص متارع ىنعمةرعربغ ىلع

 ) حرزحرسالو رب ديال ل.ةمو)ا هةرافأال ىأ ض رالاح رأن إف هلوقك ةناكم ف راقبالىأ )ح ريبالكب 9|

 هياعىلاعت هللا ىل_ص هنامث ىلع لدين اتلا4 ا هذهو راناا نعح زحزنذىلاعتلاقءرةمنءلوزدالكأ

 ىأ (توملاىلا) افاسراكملطو

 هرايتخاباهثاهتنا نامزملا
 لاو رو نامت دن لا
 د2 ثيح) هتاقب

 القنو القعىأ (اهلعف

 نمىأ(ف رك ود)

 اعاهعنءاففوخريف
 افك نءهدد_صر ىه

 ةددنلا ل ل_صا#او

 ةءاجشلانءأش:ةوق
 اهادأىق اهريغ اهمال

 ىلاعن هللا لص ناكو)
 ىأ(امهنم -_سودهملع

 هدحتلاو ةعاجتلا م
 لكاريمضلافا مم ىورو
 ىأ (ناكمملاب) امسهنم

 (لوجال ىذلا) لحب
 رضحدق) هلوقدبايبو
 خافب (ةبعضلا فقاوملا
 ةديد-ثااىأ نوك_ف

 ني:ئحودحا و ردك

 برهىأ(رفو) اهريغو
 فاك مذنب (ةكلا )
 ىك عج مهفيفذتو
 ىأددشنف مسكت حااقب

 هحالسؤ ىمكم عاجش

 اهرتسو هف: ىكدقذا

 حجهناكه طيبوهعردب
 ةاضقو ضاقك ىناك
 حتفي ( لاطبالاو)

 نءىأ(هنع) نب ريدماولو ىنملاو غلب [ىفاثلاوأهمدعو رغ-سلاث ي> نمامهندبةرباغلاو عاجشأ اوهو نيتحتقي لطد ع جةزمهلا

 همدقو هبلقبىأ(تباثوهو هرقل ادهدةركلامهضعب دضةناكناوةريثكتارمىأ(ةمريغ) بسو «ءلع ىلاعت هللا ىلص ةدعادم

 لوح ااالو رابدالا ىونيال ىأ(ريديال) لابقالا لامك هنأش .و هثناش ىلع( ل ةمو) هناكمنعلوزبالىأءارلاوءايلا تفي (حرببال)
 هتامث لاح هع اورذمهنا ىنءملاو اهابناملهدكوتملاوحاةيفنملا ل تاورافكءلا ةهجاوم نعدعبتبالو ىأ(حزسرتيالو) لاقتنالاو



 ةغي-دىلء(ةرفهتدضحأ د ةوالا) مجعلاوب رعلاناعجشنمع-_.جشدحأ دج وام ىأره-ثأ مضلاو هلوأ ثيلثثب (عاجشاسو)
 66 >> نمهدحاوةرولو هت طبض ىأل وهج
 هللا ص هريغىأ(هاوس)

 مدعو مل-وهيلءىلاعت

 ماقمىف هليل رارفلا
 !::د>) رارقلاوراوولا
 خاب ( ىلا | ىل_ءونأ

 ديد_ثنو ةلمهملاءاحلا
 نونئدهرخآقوةبتحتلا

 امذا#اوهو ةمسذأاءايمث

 ركل ودام
 هنا رهاثلاو ميسا

 (ىلسثك أهو ىيحصت

 ثيدا اذه ند ىأ

 هلهزاحالابانورقم هوو
 هتمعامسأ !ناكما عد

 (جارس ىذاقلا انثدح)

 هلووؤم نيس رمال

 فل اهدعبع ١ رغم 5

 دعو أانند--) ىف
 حل مشب ) ىلصصالا

 لا 9 ةلو-يمداصد

 دايىلاةم.سناضن أ ىازلا

 ددز وبأانثدحإ) ب رغملاب

 ىزورالاوهو (هيقفلا
 (فسويند< انئدحإ)
 انثدح) ىرب رثلا ىأ

 ىأ (ليعمسا نب ده
 نياانتدح) يىراخملا

 نيشؤهدحوع ( راشد نبأ

 ىدمعل ادل_ٌثهةمدعم

 دوادوبأ لاو م-هالوم

 نيج هتنعشدتاكو

 انثدح) ثدد_ح فلآ
 ةمجعمن غ ذ(ردنغ

 ةلموملادقةنكاسْنو:5

 نع ) ثيدحلا فني نمؤملاريمأ جاجلا نبا ىأ (ةبعشا:دح) فرصتموهو ىرمص»ىل ذهءارفمضن دقو ة>وامم

 ةرقنوددرت ىأواو نوكسو مج حتف.( ةلوج هنعتاظم>و)ةمي زفلاورارُلا

 ههجوتدرح هلابقاندب رأ نافل أرح:,الق ىدارلا لاك تدش. ةرابوب رح ا ىلع لة. ةرانكأ مو
 ناكمانعىحنالاودعاشلاح زحزتلا ىنعم ل صاوةدحاو لاحاموةاهربغل هتاقملا رايد امدعد ٍءههدحول

 ديدشلاقوسااوهوح وزلا نموأهحن زيهحاز نموه ليو ه-زحز كال ذكوهعفداذاهحز ىدي. زلا اق
 فطءنمرادالا ىلعهفطعولوالا ح.يسصلاو حازالاهنمودعامساذاحارئاوح زحزتةهم>زسزلاقيو

 رثكن اوودعلاةرياصم هياع بى هنأ إسوه لع ىلاعت هللا ىل_صدصتا د نمناكو ماعل اىلعصاخلا

 نءعمهفارصنازاحنيماس ملا فعض ىلءوددااداز نافز ”الاامأو هيفام أب وهركس عءفعص ىلعدازو

 ءاهقفلا لصف ةرعسك فحزلا نمرارغلان افةئفىلافرحتلاوأزي_.انالازو<الغالاو لالا

 ودعلاوهو ءاد>الا نملوهجل,ءانمااب تدصحأ(ةرف هت دصحأدقوالا عاد امو )نو رسم او
 ىلاعت هللا ىل_هداو_سةلوجهنع تاظمحو )برام اراغلاوةث زف اوهورارقلا نمةرملا ةرغلاو ظفحملا
 فاشكنالا ىهل.ةوناكملا ف نالوا نمتًأرملامالالاوواولا نوكسو ميلا حتفب ةلوحلا (مسوهياع

 براق نالولاهن«وءاجو بهذاذا لاّتجاولاحةءاهنلا ىفو:رملابد.يةةريغ نمفقوملان ءلاوزلاو
 ةماغ هند ربتاوج حالو ةوزن لطادلل ه-:ءىلاعت هللا ىذر قدد_دل |لوقو هناكم نعل ئازلا لئاحلاو

 ةلوجلطاملل ثيد-كلا ىفو ةبلغالرفىنععمذةفصانهةلوىاو ىسمتنا لوك هنرقىلءلاح نم
 حدد هناكلاىفددرتلاو دوعيل ناهذلا ىنعم ورارغلا ىبةعنوكت ةلوملا نا لصاحلاو لحمضو

 ىلعونأ ىذا لاا دح) لا ةةهرك ذامىلءل امرك ذمحد_هومذةةصنوكي وانهاهنم لك ةدارا

 مةيمحتلا انما ديد ثنو محلا حتفب ىفا يملا ىفاسغلا ىلعونأ ظفاحلا مامالاوه ( ىلتك ام.يفىفايلا
 رعثيىلانودىلس تك هلوقو ةءالا نمامهريغو نايحونأو كلام نب! !ممةدابل ةبسن:ابو نونوفلأ
 نباو:زاحالا نوض:ةورمضا او بئاغا نوكتةءاغكل | نافانث دح هلوق ل.ل دب هناقالم عم كلذ هل عقو هنأ
 بشك مهتاف:صمومهدناسمىقدج واما اريثك لاوذاه.لاو هل بتك نمي قري 1ىلاعت هللا دج رحالصلا

 نرتقت1ناوةزاحالا نععىوةراعشاهيفول اودوملا د: ىلا قدودعممهدنعهيلوهعموهو نالقيىلا

 نيسلارسكب (جارسىذاقلاانثدح) لاقةدرحلاةزاجالا نمىوقأ هنا نيمر< |ماماو ناعما نءو أب
 نيقب تسل ىف اولا ىومالا جا مني دم نب هللأ بع نب حا رمس ني كلا لمع نب جارسس وهو ريثملا جا اريملاك
 هلاأككاللادبع نب جارسدجو هو ىناي ل! هنعىور ىذلاو ةثاه+و ناممةن_سىلوالا ىدا نم

 رقعج نب هللا دمع نيد © نب مهاربا ني هللا دبع د وأو ه( ىلو_ىالا د عورأا:دح) لاقىفاسماتلا
 لاقو لوةر5نبا هلادأك ةفورعم ب رغملابةدا.,ةل صال ةبسناضدأنيسلاو ىازلاب ىلإ زالا لا. و ىليصالا
 ىزورالادب زونأوه(هيقفلادب زويأانث د>) لاق سادنالا لاعأ نمةداب ليصالاو ل.ذلا فىاغاصلا
 مامالا وه( لذعوسا نيد جانو دحل لاقى رب رقلاوه( سوت نيد عانت دحإ لاق هتج رث1تل3:دتو
 ةدحوملا حافي راشد نيد مركب ونأ ظفاحلا مامالا ّراشن ني|انث د->) )اوهمج رت تمدق: دقو ىراخبلا
 ةتفلامتكل اباد أهنعىور رادشي ف ورءملاةإمهمدارو ف لأوةمجعملا نيشلا دب دشتو ةياحتلا
 ةل_كقمهتجرتو نم-جتو ىد>ال_.ةونمّةئامو نيسجو نيذثاةنستاموةن_سنينام شاع
 مضتوةلمهل أ لادلا عفو نوذلانوكسو ةمجعلانيغلامضد[ر ذ_:غانةدسح) لاق نازي ملا
 ىقوت هةسسلا تكلا بادأ هل ىور اظذالا ىرصملام_هالومىلذ حلا رفعج ني د_<توعو ةلحومءارو
 ىنادمحلا مب_ىلا هللادبع نم ورع( حسا ىفأ نع)اضب انازيملا فهتجرتوةئامونمع_سوثالث ةنس

 ىقوكلا
 وهو خيش ةئامالثوهف لو قثالخو شاي ءنيركب وبأونانايةلاهنعىور يلج ىدانفوكلا ادم هلا ىيدسلا ىأ(قدسا نأ
 اماوةاماوص ناكوةرمرشعا رغد ةوهاورلا وردك ْ ىرهزلاهمشل



 سَ ؛ىداووعو“ (نينح موي مرر :أ) فرعبال(لجر هلاس)ا «مءهللا ىذر ب زاعنياوهوءارلا يشكو ةدحوملا حب( اريلا عمسأل

 تلاط ى أَن رقعج مدقو ةردشان مةءاسأاق قنيْة>هو زغ تناكولاقاذاو رنية ىفاسملالا نه نءن>فحصتوفئاطلاوةكم

 لصءّلالوسر جر لاق امنع كاغتسا قر نئامع | نع عت علا ةورغف ىراخملا عيمص ىق عقودقو دمر ,-ةشدحلا نمهعهنمو

 ىبعملاو نيذح همبقعت جم علان الج ةقلادا اراالعاو فورعملاوهولا اود ىف تناك اهنا مدقتد قو نين> ىلا ناضمر ىف لسو هيلعملا عنها

 مث رمح ةللانا د متسا ف د> كلو ةخ سا قاك منىأ (لاوم سو هيلع 315 هقاو هدفا كوسر رع | نيضرتص تا

 1: كدب دشش ( (رفيل سوهيلعملاعت هللا ىصهّنلا لو سر نكل) هلو لردتسا

 ضد ءىودرو نيعباتلا نمهدعو ةءاحصلا ن ,مةدعنعهذخأ ثيدحل مالعادحأ وكلا

 3 امم 0 0 زاغاموةاماوصناكوةرثكلا و ىرهزلا شوو عيش لاخلا أ

 0 ثيدحتااذهو(لجر هلأس)دة(و) روهشملا ىاحصلا

 رشاعم 0 ا

 يارد جالا نشل

 فورءللاو ناضمرف داما م انس 3+ رجا
 هللالوسر نعركذي مومن همتررق :أأه_طعب قو ثيدحلا قرط ضعدقدرو ف :_هملا هركذامولاو تى هنأ

 ىلأاعت هللا ىضرءاريدلا باو ىو وثلالاوةب اورلاهذهىلءو إم ةياورىه وسوي 1 ءىلاعت نبا ىلص

 كلذ ىلعم-هقفاو ل-توهر ىلا عت هسا ىلص هنأ ىضتةيف كلك مت مر رف هربد غم نالبدالا عدد نمهنع

 اذكوادك مهىرحه.ءاضأ نمةعاج ن كلو .وهماع ىلاعت هللا ىلص هللا ل وسر ركام هللاوالءا رمل لاف

 نالاذهريغ باوك يح نا خميشلل ىغيني ناكوةيناثلاةياو را ىلعالا تأت بالي اوحلا اذهو ىسهتنا

 ىل اعت هللا ىل_د هنأ ئحن لو إسو هيلع ىلا هت هلئأ ىل ههللا لوسر نع هلوةب لد اسلاهنعز رثحامهفلا اذه

 هيلعىلاعت هللا ىلص هنأ دقدعي نأ ْز والهنا ىلع عاسجالا لة: دق و د>أ ل ةنو ظقمزلا مسوهيلع

 4 _ةلغد ماحب نىدخ آ | معىلاعت هللا ىذر نأ .ةسوأو سامعلان اك لب هيلع لذز والو مزهناملسو

 هياعليقو ناعربلالاواذك هثيدح ىفءارمل اه. رضدقو أ, اكو ودعلا ىلا مدقتلا عارسا نعاهناقكي
 مل بو هيل عىلاعتهّللا ىلص هللا لوسر نع لئاس !!لوقنالاضيأ ف :صملاءاو دامىلع باو لا قامهنا

 ىذا باو 4 ىقعا ريلاو اوطام قاسي اث ناك-5 مهرا ارقدعي رقهنأعقديالمهعم رقامهنا مهو عفدنأو

 ىلا »تهل ىلصهننا لوسر نكل) هاوةهعفدىذلا ملسوهيلعىلا ءث هللا ىل هللا لوسر نعرف نم هّرقوربدعَ

 نمي هنأ نمىل_قاسو هنحرصتم ناوقداسلام لامالاكلا ن«مهوبام عقدل كارد“ ءاهنالا رقي مموهيلع

 متلو جانا ودسعلاهجو نعانوتءانعمافأو ةيلكلابن :1مهرارفنا نيتي ناءاربلا د دق لاقينا

 مكحلا بولسالا نهوهوأ انسعت 1 وهو مل سو 4. 1كلاسدتا لكتا تا

 "لماتش الام ادهن عني قنا فاو اكتم ءالاذهلل رهن ف

 افلاع ,ءامه-ثلا (ءاضي ملا هملغب ىلع هم .ًاردقل لاو )4 لع لديام مالاكلا ف سدا فاكتر شيمللسو
 مسجل م مس ل ل سس سس مس اسس

 رع ىكلاهريسك ز وك وةحوتتملاع ءارلا

 تاتملتا واهلك
 منوأ ىليهحي لاما
 عقود -ةال بحومنال

 ل ادة نك و
 اهلش نزاوهمهتتشر

 اوقرفتدقو حابصاذ |”
 نااوملع لومهجئاوحم |[

 ةلو> ناك. ةانيكودعلل

 عقودقو همي زهسلو
 3 ءاقلطلا ن-مكلذ

 قدا ص نكي 1 ندم

 ى نا دثموي مال_هالا

 ةاردحتمالا اذهىف مث

 ىل_دورار *م-هوب عقد

 اس وهلعىلا عن هللا

 هللاوالوهةعمهر ارقدعد

 عابجالا لي طق رفام

 ثيدل||ذ_هوهرارف

 ىزاغملاف سمو داهجلا

 را د
 ءأساب لصالا اكوهو
 فرطلا ٌصءد فام ىلع

 موبمدرفأاه-ظعب فو
 لوسر نع رك ذب لو نينح

 مزاكلاريدقت نال بدالا عسب دين مءاربأ اهيباح أ ذل باوك 2| اذههصنامىوو:لا لاقةراورلاهذهىلءومل وهيلعملا هللا ىلص هللأ
 ةعاجنكلو وسو هيا ءىلاعت هللا ىلص هللال وسر رثاممللا والءا ريا لاو كلذ ىقمهتفا ومالسلاوةالصلا هيلعهنأ ىذ:ةيفك لك متررفأ

 و جو رف هلاها دهأ ىلااها مله ىفو نيحيح هلا يىفاذك (ءاضيب لاهتلغب ىلعهت اردقل دقل) ءاربلا ىأ(لاقمثإاذكواذك مهى رح هبا أن م
 اذك دذو ا ىلا ىه موضعي لاو ,وةدحأوامهانلكوءامهشلا هتلغب ىلع اورو ةضةأهمساو طاغمملا ضعد لاوةثاهغن نبا

 ىاحت اركذو يدل ا!هاوسةلغب سو هيلعي لاب ” هللا ىلص هأ فرعنال» ءامذعأ ا لاق ةلاخو نينحتو رْغَؤ ل٠ حرش ق ىو ونلااهامس



 ونأو) عنس ل دقو تالءد ثم توه .اعىلا عت هلا ىلص هناك ل- ءةولدلدلا ىدهأ سقوةملاو ةضؤىددأة ثا 4: نيدو رقنأ

 ليقهيسانلا فل آو ةميل>ام معضرأ سوهيلعىلاعت هللا ىلص هلع. هضرلاوخأ ناكو بلطملاد بعث راحل اهدعنبا ىأ(نايقس

 ىناترعل اذاز(اهماجا,دخأ) ةنيدملا ند رمثعةنستاموةكمىد رطد عضومءاويالان تقلا موي تأ مماهذعد هنعمهدعبأن اك مةوبنلا

 املعناو 4 ؛رشلاى 0 :ةقفشو دعلاىلا مدقتلا عارس !نعءاهنافكي اهماحلب َناَذ_> [هنعىلاعت هلا ىذرس ا.علاو

 ىقحتلاكىلا ءاميادو زغلالاحةلغبلا ب وكر ىفو ىبملا ف فال اعم ىعملا اذهىفىرخأةب اور امون 0

 000 ولوصأكب .مهالا لوقب وهوال ميكو 1 ل اوكاروص:لاوزوةدجنلا

 ةل او (لوقي سو هيلع
 ىحدلا لوتامأو ةيلاح
 اهأد_.ةبماهيق عضو
 وهوىأ رمضملا ع وم

 نع هنمةإه_ةلوقي

 ريمضلا,ىتأولذالوةنملا

 نرقأىلا هعج رمهوتل

 نايفسوًاوهور وكذملا
 ق5 وطدتكلا
 ءالازوكس (نددكال
 وهو عدجسل اوأ نزوال

 هر دامىلءة 4 ءاو رأا

 صعد ؤطيضو ززاملا
 ىلع عاملا عاش خلا

 در وذقو ءانماا ىف ءلصأ

 رجرلا لوم هز ىلع
 د_:عرع_ُتن سدل وهو

 ادوصةمناكنا ومهضعب

 | ارعشمالاكلا ىحسال مت

 رع-شلاهبز ود صقيلام

 مل ريالا ىقءاحام هدمو

 متنودهشت 6 :أومتررقأ
 لاشءأو نولتعي ءالو دن :

 ىكدلال أوفامأو 3

 جرخيلءاملا حقي هاور نم
 تبسند-قنرولا نع

 ءافلابونونلا م كره ئافنومارلاناك-اومافلاتفبةورفوو ماك“ اقن نيدو رقدهلا هادهأة_ضق

 اونيعلاب 00 نياك اور قوةمجحعملال لاذلاب ومها ذرىاذ كل اةشن لابو ةغفملا

 لاواذك و لدادىمست ةلغب ني_:حىف سو هيلع ىلاعت هللا لص بكر مه-_ضهدلاقولوالا فو رعملاو
 ةيواعمن مزىلات قب و تريكو سقوكملا هلاهادهالدادولوالا فورءملاو إم حرش ىوو: لا
 ىلص هلناكو هنعىلاعت هللا ىخر ركب ؛ىلال |سو هل عىلاعت هللا بص امهوهنا لاقي وهنعىلاعت هللا ىفر

 ثرااني(نايفسوأو) هلاهارهأ ٠ نماو ذو ظافحلا» 0

 نهد .اخأن اكو هدننك همسأو وأ[ ةريغملادمساو _بوهياعىلاعت هللا لد ىنلا معني اوهباطءاادمعنبا

 اعويطمار عاش أكو اضيأ!_سوهيلعىل اعتهّللاىلص رمش: ناكوةوبنل| لبقهيسانلا ف لآو عاضرلا

 4 :ءىلاعت هللا ىذر نا س> هداحأو مسوهيل ءىلاعت هللا لص ىننلا احهوةوادعلا ارهظأ مالسالار عطامأق

 4ك. .1 2 ىلصو ع نس مشع ةنسىف ولو نيذحم واخسحءإلب ىلد ,اوهمالسا |نسحو لسأ تربسلا قروك دموع ا

 2-2) ريسلاباككأ هلصقاكر ثكأوأه هرم ءمهونينح مون ثد'ن 2 وهو ملا ءنهللا ىدر رع

 تناحلا نمهتعلاعنهللا ى ةرسابعإ اولإ_بوهيلعملا عت هللا ىلص 4 هاغد ناعم سم ىآ ًا(اهماحاب

 ناتو كوخألاق ت تن :!نم هالادو نايةسىلال إ_بوهيلعىلا عد هللا ىلص هللا لوسر تغتل او رخ الا

 مهلك مهنيعأب اصاقهنىهر و هتلوانف ضرالا نماص> ىلوانىخأ عن لاق ىأو ىذأ ؟لاد5ثرأ 4 نبا

 54 رلعىلاعت هللا ىلدهمادقأ ن مءايأ را ودعلا,لاصتالا عرم:الثل ماجالاءاكتهأاةاواو همزمعاو

 سوهعاعىلا عت هلل ىلصهةمص عام اعناو محرلاوةيمالسالاة بغا ى ذةةعهيلءاققشاو هتعراسمو

 8 اخ عنيا ريغدازو بذكال تلاوة مهوهيلعىلاعتهنباىل_صىنلاو) هلل 05 هللا .اجو

 لعوب ذكاليىوروا ه«مع ةءام لَك : رحم ىورب و ف قوأل* أ ءانوك ىنوروعشملاة» اورلا هله( ب لطم:

 رض و زحم نمانوز ومزوكيهناوهو ر وهثملاكشاةروهكملاَةب اورلا لع و لاك_ثاالْنمدي اورلا نمد شه

 هلى غب امورعشلاهانملعاموىلاعت هلوقل رعشلا هنمردصبال -وميلعملاعتهّللا ىلص ب لاو ردا

 هلوقك هوك ءواذه ل سو هيل عىلاعت هللا ىلص هتعردصي يكف

 تيقلامهللا لس ىفو 1-0 تيمد عدصأالا تنل د

 اذهالالدثسا مهضحدهيلابهذاكرعشلان مسدأز -رلا ناب هنع سمج أو ىلاعت هللا باك ىق هلم عقوو

 نوكينأ .و هيلع ىلا«: هللا ىلص هذ عمرنا ا رعشلا,دارملا نانو !ارعاشالا زحارهإ# اوى بزعلا نان

 نازاعالار امك ىىفالقاملا هلا امدريظنوار ءاشدر: ئادد_هدالاردانعةوامو هي .>_تنوكيقهعاونأمظ 2 |

 نآرملا خ.حصلابارعالاوهتفرعامءابلا تف نال حير يخف حصقريغد ىطنلاىلا قالا عصقأ
 هل_علوءاملا ةدايرب ب كل ؛ىورواة>ودعلات.ةااذا رذأال ةدص ىبنلاانأ ىعملاو ع.جس وأ مظن هيديرأ ءاوسافقوالا نعل دعب الف

 قدصدي دوم اهون ارحل ةوبنلا قي ذكالوأ ةريصنلا قب ذكالوأ ةزجعملاروهظاةوبنلا ىف بنكال ىنءملاو ىلا ءاب فد ةيح

 نم4- >ارخا دار أريسكل ابرق نمو رحاب ب ارعالا لص[ ىناهنا عممابلا نوكسد وهو(بلطملادبعنياانأ) ٠ ءارملاريغىأ( (هريغدازو)

 راختفالان ءهيهناذ_هىفانمالو هيلادابأ سانلا ةبسن: :رثك عم هردالو لبق هيببأ توم هيدراوم_ثالد دك هراسنا :اثمدقتاكرعشلانز و
 هل :دلهأهي اا عجريل هعضومجاي رعاوىلو ند ّ ملوامهنانامالعاوا راهتعاواراهلا لمار اخّدقا هلةيلذار اهكلاع 59 الاب



 1ا/

 قعةوام ودصقلاب تملا نوز وملامللكللاوهرعشلا ناروهملا باو<اوةبطخوأ ةلاسرءانث | ىف عقواذا
 اذهوارعشىمسنالفهنزودصقي لهرحس كضرأنمكجر نادر هلوةك نآر قلا ىو اَذْذ ثيدحا
 ندع الهرالددارالا ودصةلاءنو 50 :نادب الهمق م24ءوقو ةوانملاذاانالالف آر 2 اىامأو د معلا ثودحلا

 ا دعا ا هتك ذدقوهيدار ارغب جراخحلا ىفئشعقبنا

 ىلا-هذفاذه ظل مكتلا با 2 ىقكمادقنبان اكوسلاحن از زارطان كت ا

 همام ل دقعالو ءؤلكلا لص: لبدك رطااهذهىلعءأرقن نازو ملئالانالنوزوهنآ ارقلا ف سهل هنأ

 ىلع ىقولاه- مزاد ةكرحاذا ي ذك ال هوقو نسح مالكو عوانوزو نوال نيو برشلاو رس ةرألا

 هياعىلاعت "هللا ىلصهنالهنعب ذك. ||هيقنورظنهيفوسانلاعضفأ وهن عردصاالز ةوهو كر

 ىوعدق 5ِيذك االوأ ىلاعت هللا فد_.ءوامورمض: ل اور فظل |ىفيذك الءانعموأ|ةلطمه:هنودم ممسو

 نادرا هلوقومممدحأر ف 037 ءالىدحمتدبشت دوصقماوهن ارجعم ن اهرب حوضو هوهتاناروهظلدوبنلا

 نمئاحم ىفهيقاهلا ممىراخبلاىفدْزتملةدابزلاهذ- هناةغيص ىذتنا ىراخءللاعجاررممضلا ناك

 ان هلوقو حض اورعالاف« ءاربل يسن هرب رنا كازو ههلوق طاقسأ هل ىجمش ناكفداهحلاب اق

 هك .اءىل اعذ زيا ىلص ا اءئاوهتلوص وهتعاحشىل ا ةراشانالفانأ ب راملالوقب (كبلطملادبع نبا

 هانولوقي اوناكف 0 5 لفطوهو وهدج أح ىفاياش تام هايأن ال كل ذيهراهتشال هي أ نوددحل

 هللا لص هيومتلاتيدش هنعاو مزج ادقورك ذاابهص_وأةكم لهأ ديس هنوكو «ماةمولعل بلطملاد مع نيا ْن

 لوقهن 3 5ناهك ااورامحالاكلذرأمت أ(مكلذل رشم هابؤرنمفرعاملاب. كلل لازاو اسو هيلع

 ىقىأد باطملادبعناكوب ولخدوألوةةمهنااونظرواورغب الثل ه,تدعوادبالف هيدوعوملاكلذانأ

 قرم لاب فرطو ضرالاف ف رطوءاهسلا ىق فرطاس4 هرهط نمتحج هوشه
 ٌُك وملعت م هاكب رغملاو قرش ١|لهأ اذافروناهتمةقرو لك ىلعةرجشاهناك تداع مب رغملاب فرطو

 كلذلف 00 هماد نم هلدولو ؟تريعفاهصقف اه

 ناتوحرلاةةءلثٌكموةالوثانآ نمدحال سدلواذه همي رمسملهأىل_قنيح هلافاك ادع ةأمس

 اد هيمسفهعضواذاؤةمالاهذهديس 1 اال يق - ١ ا اجا همأن ا ليو ضرالا لهأ هلم

 هللا ىىصناكوودعلاباهرالداهىلا فز ئاح هنالهنع ىيتلاراجتفالا سلوا لا لاانأ هلوقو

 هلوقك م هتداعىلءراحا ذهورماكسعرلاب رص ملسوهيلع ىلاعت

 اكللاذانأ ىنتاافافخلمأت « هغطد رقاحمرلاو هللوقأ
 عجشأو ىوقأ نز اركي رات لاش لال سال ا

 فوعصلا ىلع فاطوارفةمواعرد هيلعرهاظد قو هتاغب بكر دقو و هيلع ىلا: هنبا لص ىننلا نم

 نوم !لارب1 تئاتك ىفلاسقالا وزراوناكوا وريصوأوةدص نا حّدفلابمهرشد , ولاتعل اىلع مهصخ

 ىنل اوسانلامز مان لامعل انمهفرعأو ماهسلا,سانلا مرأا وناكوةدحاوةلجاول جوةدعوةدعا هلم

 هقالوسر راصنأو هللاراصنأ بلو ةيوهو مهتمرق نا ةرسد وةنعتعتا ,تباثلسو هي اع ىلاعت هبا ىلص

 هللا ىلص هنوك امأو همن رطفد :ديع كَنَح *:مل اهنيعد ةظفللا هذه نال لق هلئا هجر فنص ا لاؤاعاو

 لاقو)» راكد اادحأ نكميالوهيفةب.ثالام وهف موغجشأ أو ةعقولا إم ”رضحخ نمد أ ل-سوهيلعجلاعت

 مل_-وهيلعىلاعت هللا لص هناهيفكذي لهنكل هتياور نم باسلا ثيدحملا ىذلا ىراخبلاريغىأ (هريغ

 عارصملاوأ تدنلاك ارعشنآر 2اانوك ءالدلثعو مالكا عاونالاعماحن وكي ىدكلذهيف عقينآر لا

 ا هللا مهمزه ى>ىل-يل# 5صع هيا م ” مث هلو سرومكلا دبعانأ لو هيل عيىلاعت هللا ىلص

 ةغيصد(ىؤراةليق)
 ئراق راق ولوهغا
 يا
 مولىأ(ذ_ءموارصنأ

 دشأ)ناك(دحأ) نينح
 الق ىوقأى أ( هنم
 ىلصهنمابلاتع.جشأو

 لاق سوميلءىلاعتهللا
 ثيد_>د2-ةهدىوغبلا

 ىلاوصتما اا مارللا

 هأورو قءسام 00-

 ديبع نعل وعمسأن بد

 ليث ع نءىدو*نب هلل

 ىؤراهدازو قحسا نع
 داش أ دمرت ا
 ) ايركزوأ هأوروهم

 انك لاق 0 كا

 هبو::سأبلارجأاذا
 ىذللاتم عاحشا ا نا 9

 هللاىبص ىنلا ىأ هيذاحت

 ىهتنا مس وهيلعملاعت

 فىروصمألإ رييسعت هح وذ

 قال كرهاظريغلسقب

 ءاربأ اريغىأ (هريغلاقو)

 ليقلا اذهل ئاق ريغوأ



 نعلم ىل ادن. ل هثيدح ىف ىوغبلا لاههةعاجش ة يد ىفهن٠ذ لاك ىلع لدياذهو(هالغب نعم وه .اعملا هتّننا ىلص يمنا كزت)
 هبا أن ابشرخهنكلو ل_سوهيلعىلاعت هللا ىلدهّللالو فر ىلوام هللاواللاةنيذ> موب تررفأ ةرامعابألارءاربال لج رلاةى>ساىلأ
 ىلاعت هسا ىلصهننالوسرولا كانهاول قاف مهسمفطة:داكنالتامراموقاوةاةحالريثك وأ حالس مهياع,رسل س> مهو مهؤاةخاو
 ثبلطالاد_.ءنياانآبذك الوب انأ لاةورصنئساو لرغةهددوقي ثر الا بن ايغسونأو ءاضيبلا هتلغد ىلعهللا لوسرو ملسو هيلع

 فال ا ىلء فال آ ةريثعوأ اقل أر شعة مهو (نوملسملا تلا اماق لات :ءىلاعت هللا ىذر سابعلا نعل ههرك ذو) مهفص
 مويناتلغن نلراصنالا نجر لاق ىت> طقاون اك امرثك أذةموهلومالاناكو ف. ةثونزاوهنمفال 1 ةعررأمهو(رافك-ااو)
 ذاني_:> موي وةري-ثكنطاومىفهللاك مدذدقلو هاوقبملاءتوهناحب:هسيلاراشأ كمهةنأىلا مهلكوو هلوقدتلا ضرب ملف هل ىلع
 نوكرشملا مزهنافاديد_الاةةاوللةقفاف نب ريدم تيلو مث تبح رام ضرالا خلع تقاضواثدش ك-:عنغت لف كرك مة مجعأ
 ىأ(نوململاىلو) هلوقىن-ءماذ_هو نوملسملا ف ثك_ناواوءجارتفعئاضفلا اورك ذأءو سلا ةاجاباودانمثىرارذلا نعاول-و
 ةثامالثإوهيلعملاعتهللاىبصهللالوسرلو>ناكىباكللالافق م مهمتدك وملاح(ني ريدم)اومزمناو اوعجر
 ىلدهللالوسراوثغاا لاقهنعىلاعتهللا ىذ رعوك الانيةملسءاور سما ورىف هناف(هتلغن نعل 01 مز-هناو نيملسلا نم

 هوجولا تهاشلاوو مههوجوا مب لبقتسا مث ضرالا بارت نمةضبق ص.ق م ةلغبلا نعلن سوهيلعهللا
 تقوفلوزنلا ناك الوهللا مهم زهوأرارت ةضمقلا كت نمهانيعت'التما ىتح مهم هدأ قب لذ 1س

 ا 1, راتكلاو نوملتملا ءتلااملفزالازتبرعلا هيمستو ضال م ةعابستل نمديقدب راححلا || هجاحتملا عنها ضبا
 5 ه”<يطز ىدبأ نا اخ صم مصأ « هلوقك اظفل هإةةفاوم زن وكن دقىهوةدك و «لاحهذه(نب ريدم و سا.عل ا ريغملسو

 مهعيجديرأن نوما .ىلاىلو هلوقىفو رهاظلااب ب راركدلا كرتنم4_.ةاملىوقألوالاو نبأ مأنبانميأونايق-

 نيماسملا نمةعاجتدثدةوهفلظنالافال_تزوحالفالاو عيجلا ارك رثك الا لع زامم ]| ىدينيب دموي لتقف)
 (سابعلان ع)ةياورهح ىف( لمرك ذو)ثد دحلاتتكوريسلا فل صفو ماك مهددعف فاتخا ىلاعت هللا ىبصهنلا لوس
 نوماسملا ىلوراقك-!اونوممل لا ىتلااهاقلاق) وهيا ءىلاعت هللا لص ىذلا معهنعىلاعت هللا ىذر رقي( ق قطف سو هماع

 وحن هتاخب صكرب) كلذ لعف ىف عورشو لعجىأ( _سوميلعىلاءت هلا ىلصورلالوسر قط نم ريدم ل عج ىأ حافي وءاغلا

 هن وكر ءاد_عاوهثشسك ارلا ىلا ب: ىتذلجرلاب بررضلا ضكرلا واهب عرمس و اهقوس ىأ(رافك-لا هيا ىل-صوهتللالوسر)

 ىلعي وص:مودفو ك اجرب ضكرا هلوقو# ضرالا يطوق ى.ثاملاىلا بسن ىتمو سرفلا تضك روحت ضكرب ملسوهيلع كارت
 الزاءدارا) ةع رسلان هاهعنمأ ىأ (اهقك )هك ىأ (اهماجليذسخآ ان او)م,ه+ىفىأةيق درطلا ىأ (رافكلا 5 2

 (هلاكربذ>أ) هعنباثراحما نيا(نايفسونأو) هنمحتقن ودعا اوك عرستالن اةدارا لجالىأ (عوس يع ا ا

 دحأ نماهماحلب ذدخ [ل_سوهياعىلاعت هللاىلص هتلغيدو.ةد ناك ن ايغسابأ نأ ى رخآقوةباورءده كب م 1 1 ِ

 سايعلا ىأ(ىدانمث)ت اياورلان مب ضراعتالفاذك لعفي ناك ةراثواذك لعفي ناك ةرانهلعلف اريدناح 0 ا
 هيثاغتسملا ىلع افوخ دل ىلوالا مالا حتفب (نيملسللاب)ت وصلا ىروهجناكو هفءىلاعت هلل ىندا| و١ كري 1

 ناف نا.بفانئساوأىرخأ لاح(اهفك 1)ةيلاحةاج(اهماجابذخآ
 وبأو) عارسالا نموهو ودعلاةهجىلا لجعتالز ا لجأ ن ماهعنمأ ىأ ةقباسلا ةل مجال لعل ىلع ةدارالا بصخن(ع مسالناةدارا)
 ةرك عدلان وةرعدن واناابذ_خ" الا ناك هنأ عم افاهماح اب نيدخ اناك امهنامدقت ونيتضقلا سكعنةنأو رق د( هنأك ريذخ [نايقس

 (ثيدحلا) اولبقاىأىلوالا مالللا حدف ( نيمل للاب) تاغملالا ىلءساعلاوأ مو هيل عملا «تهللاىلص ىننل اوأن ايغونأ(ىدانمت)
 وهياعىلاعت هللا ىلههتلالوسر لة .هىلادنملا هيدح ىفى وخلا لاق هلآ مكب هعلاطوأ ثيدحل ارظن] ىأ عصالا ىلع بصنلاب
 هللاوفلاقةرمسلا امص نبأ قوص ىلعابتاةفاتدصال_جر ناكوه:ءىلاعت هللا ىذر سابعلا لاقف ةرمسلا باك أ دانس ابعىأ
 هللا ىل_صهللالو رذخأ مثرافكسل واول منان لاةَكيبلا, كيبلاراولاةةاهدالوأ ىلعةرقبلا ةفطع قو صاوعمسنيح مهتفطع ناكل
 مهد ىرأ تلزاخهنايصح مهامرنأالاوهامهللاوفلاةد# برو او هزهنا لاق مث مههوهجو ىف نوب ىرفتايد> لو هياعملاعت
 هللا ىلصءتلا لوسراو ثغاملةلاقاضدنح لسو هيل ءىلاعت هللا ىلص هللا لوسر عمانو زغعوكالا نب ةمل..لاقو اريدممهرأو ليلك
 الااناسنا مهتمهّللا فا خاخهوجولا تهاشلاقنمههوج ول. ةّتسا مث ضرالا بارت نمةضبق صدق متةلغبلا نءلزن لسوهياءىلاعت

 نيريد-م سال ارئاس

 عمى بمن ورخ !لاقو



 لرتأو ىلا: لاق نيمو .هةكئاللا نمفالآ ةسمخهيدنهّشادمأريبج نيدع_لاقو نب سدماولوفةضمقلا2 *|ةرابارتهمنيع“الم

 ةلح (هنلالا بضغبالو ب ضغاذا لو ياعم هتهتلا لص هللا لوسر ناك ةلاه ىف نبا ثي دحفاكىور ىأ(لدقو)اهورتملاد وذو

لاو وهلا مركى علاقإك هنممعنم وهذع هعقدنام ىأ (ئش هبضغل م .ة:1) هلو ةوقوهنأو >و طرملا نيب ةضرتعمةرلاح
 هنا كلم 

 (رع نب الاقو) هلرص ني ىدحئش 1 4 تشل قلو تزن[ 105 اغا اذافامن دلل مضغنال سو هيلع اعت

 تي ًرام) ىرادلا» اوراك

 نم(دتغأالوعجشأ)
 تف رعد-5 و ةدحنلا

 هللال وسر رمابهتءىلاعت هللا ةرهوادنناكو نمل بلل هللان و2 ترسك هإثاغتسملا ىلعت اخد ناف

 هللا مزه ىتءاولنات أو اوفطعثمهادانفةرمسلا باعت دان سامعاب هل لادا سوه ياعملا عل هلل ىلص

 فيضملا لة: ثددحلا اذهو سطولا ىجنآالا و هيلعملاءت هلا ىلص هلال وسرلاقو نيدلاءادعأ

 كلذب ه-:عىلاعتهّننا ىذر سام .علا صخو سايعلاءادن هيو سدلذ| ى *ءملان -سمنءىلاعت هللا هجر

 ءادملا انمهد+امئاوةرحشلاب رادكأ مه ةرهملات را أو لايمأ ةينا*نمهيوصعمساتيصناك كر

 تح ناك ى راضيا نما د قوكللذت (دهكذف ورم الزاوتوم لا ىلههوعيابا تحته وعي راسل مهنال

 دد_ءدرءملاذاتاسثلام_همزأب ا؛اةمالاوا ورك ناو ودعلا ةرباصملو هيل ىلاعتهللاىلص هيلع

 هيلعىلاء«ت هللا لص هصئاصتن :منأىدر وا اركذ نكل لم ادريغ نمهولاواذك فعضلا ىلءراقكلا

 همصعهليا نال راح ريغ ل - ل ٠ نمهةوخو ف >ْزلا نم هرفيالهناوهنعفك::الجر زراباذاهنأ ل--و

 (ئثهب_ضغلمقي ملهللالا بضغب الو ضغ اذال_بوهياعملاعت هلل | ىلك هللا لوسرناك لءةو) ىس#تنا

 ة-غلاممدحأ نود' ئثشلاووه دنع لرحش الهنمه# وشوي اع ىلاعت هللا ىلص ءادحأ لك هءاهلىأ

 بضغلا هب ريتا ليلو هلطلا ع تان 2133 ادهىفكلذىؤفءاوسورن_غولقاعلاناق

 ةعا>ك اركذ نمهدد_صد نة الاذهةمسانموهسفنلالمّلادو دح ىلع ةريغ ل الذ نكاو انايحأ ةدحلاو

 أهلبقام نيب واي قرفلا

 عسابدار اانأدعسالو

 فصوق ةغلابملا امتي

 الوهعاح كاد انز

 الوز ىخسأالىأ (دوحأ

 وهقري_سلابىأ( ىذرأ
 الو وأةعانقلا بابنم

 عوجرلا نم ذر عرمسأ
 نءوسهقسضغلا ن-ع

 نافلة كك ند
 الولف ةرشسعلا ليج و

 لوسرنم) ىذر مودأ
 هياعىلاعتهننا ىلصدهلا

 ىحدلا طمضو ) مو

 ةمجعمو:لمهعذوحأالو

 عجأ ىأذو <ذوح نم
 ذل ليعمكلا اموهو

 تد«ارامىأ لال ءا

 هرو-همال ع-جأايذ وحأ

 ىذمرتلا لئامش ىف عب وص ثل :د> نم ضهداذهو داهطعنموهو مادقالاو شطبلل ىذةةمسضغلانا

 عشت .ًارام) ادن _.مىرادلا» ورعد ثيد-حن «(اممنعىلاعت هللاىذر رع نيالاقو)

 قنوم هونك ىريسغت فطءهياءهفطء سلق ةدجتلاو ةعاد ثلا نمب قرغلام دقت (دوجأ الودحتأالو

 ه_ةيقحت مد_ةناكدرز نمو -ءأدأ. لا ىئاملو#ت م ةبانكلا ىد رطد ىو املا ند -ةيانهلل_قالا

 م لا ءتهللا ىلص هنالهنم ىذرر شك أى أ( (ملبو ه-ْلعىلاعت هللا ىلدهللالوسر نمىضرأالو)

 رثك أ ناكى ب ضغلا مد- ءىضرلابدارملانأل م و هريغو لوك أمو سوملم نمش لكي ىذرب ناك
 مسشامهنم لكي و هركلامدعوتةدارالا نءعنوكيو طخلال,اةمنوكي ىَح رلانالسضغاا مدع لاح
 لا هلوةىفرفكلل هللا ىذرىف هيديرتا او ةرعاشالا فال_ة+خاىب :مكالذ لع وهللةفصناكاذاى درلا

 د_جأ هاو رشد دحلا اذهو هلمقال بسانملاهنال_ مدصملادارماذهنأ ر هاظلاو رغكلاهدابعل ىدربالو

 فاحالدا وحلا ناف ةءسانملا ع نماه_ دب ,.املد د /ىلعدوج [هفطع لق ىويملاو ىفاريطلاو ىناس دلاو

 هلوقك توما فاخال عاجشل اورقعلا

 اعجتلاو وريلاو وةلبح:لاوة>امسلاعجىذلانا

 ىلاعت هللا ىذر ىلعلاةو)دوحلا ةءاغىصقأ سغنل ايدولاو لالا لذي ىفاثلاو سهنلا لذب لوالا نالو

 ةنزنىجوب رحلاوأ فول هءدارملاوةدكلاوهو فلأوأ ةزمهبو:دحوملاب (سأبلا ىجاذاانك اناهنع
 ىجىرحالاةب اورلا ىف عقوام ى_ءماذهولاّقلا دّتشا ىأةينكموأ هس -رسهمةراعت_با هيففدقوأ لع

 ل ىعملاو في ركتولو ىلا فيحصت هنأ رهاظااوىبتنااهفقايسلا نس>هر ومى انكمتمىأ ) ىل اع 37 (

 قذاحلا فيفا ىذوحالا سوماقلا بح اصلاةدةفقاحالاو قامسلا نهقارسللانه تسانملا ل يضل لعقا سل ىذود الا

 ىععذو>تسا اذكوذوح ا ءاوقوو راهن تأ جدقلا مناصلاوهقعتمروثذوج ًاوذيوملاب تسلك تالا هاقل اروماللرمشثملاو

بالفالي ضفتوأاقصو ناك: اوسلعفاامأو هلالعا ريغ نمهلصأىلعءاحىلو ساو بلغ
 (ههجوهللا مركىلعلاقو)دوجأودو اكل ء

 هلوقىفامءانعمو نيلي وزمهب( ساب لا ىجاذانكاناو) ىلا ىاربطلاو قا لاودجأ وراك

 ىداهعم هيلعدث ل

 ن2 1

 هللا ىنصدهئمافقايسلا

 هل-ةمولسومياعىلاعت
 هللا ذرة كاعد دح
 ناكرع تا كا

 ممم مم ممم تيما هلا سسسسسلا



 (قدحملاترجاو)ةدمتعملال وصالاو:ريشعملاخ مالا هلل د الق سدطولا ىجاذا ب ك دلال هى عقوامامأو(سابل ادد اىوريو

 ةرجحضغلا ثيدحلا ىفواههمحاص ضاهر أرجاسسواهضايب داهدابر نال ءياعجو# >ااهإ ىهو ةةد> عج نيددتعقي

 2 وذ و رار و حا م ىلا دانيل 5 اه سوهيلعىل اعتهللا كهللأل سا أ هيلع ءرأ جاوهحادو؟ افتناىلا ىرتاما دآ نبا لق قدقوت
 يلعلافىأ(ىتيأردقلو) تغدأ وع أنما هلبقامرمسكلع ءارءواو بلقب قنا لعأوانو دع نان ةباقوهانذخأو هرانلظ :ةدق أ( هنمودعلا

 © (ردب موي ) دقن تي ؛ أردعل هللأو

 قو (مسو هيلعملاعت

 ذوعأك بمهللا ثيدحملا

 لأى و ذولأك بو
 قى : نو ىكدلا

 ىلاعت هلنا ىل < هللا ل وسرب

 رت ةرسقو سو هيلع

 ُْك سدأ هناالا ىمتحنو

 رمل ل او_صالا

 انبرتاوه 0 ةرضاحلا

 لام اوىأ ( ودعلاىلا

 ه.لعىلاعت هللا لص هنآ

 انودعىلاانمررقأ مو

 قيساع# يفواو
 نءناكد) ع 2 ولن
 ىأ أ(ةثموي سانلا دشأ

 هدسشو ساملا تق 5و

 امج هيدا فرحا
 ىقساق 0

 هلاخلاكاذاو بنرحودش

 تقولا اذهل: .ىف اذه

 ىلوالا,تاقوالارئاس ف
 لو-:ىلا جاتحمالف

 مهدشأ لاح ىكدلا

 امو ىلا اقلام

 بابرأ نملاق نم منح

 لاخلا

 رحس لحكم نافجأ و

 ردبمود 2 -الادنعو 0 ادن

 هه: شمل رماسنو نجت: ىأ (ذولت ن<كو) وقل ىريغاذكو ىأ

 هوزغىف هلأق ل_سوه-ملع ىلاعت هللا ىل_صهرالق < 7 2 هوا روحا رب اولا نا سدطمولا
 ةرسفمةداورلاهذ_هو(سأيلادّتشا اذاكو روز 4و اعد رع /امهيلعمالاكلا عممدقتاسىلعساطوأ

 مدلاناليضغلاد-:ءنوكياهرارجاوناغجالا تقام ىكو ةةدح عج (قدلا ترجاو ه)ىوالل

 ه«ينيعرارجاوهجادوأ خافتنا ىرتاما مدآ نب اتاتىثدتو -: هرج ب ضغلا كثي 81 ١4و 2 3

 توملا ةرثكبهرسف ذو هو دعىلع نام_ض ودع لك ناك ن أوانه #سأ :مريغوهو بضغل ةدشد رسقو

 ره اهمزالورانلا نهبرد ة5نموتد_ةوأوتاعدشا لاقي هنال اهتاحم ههدايز نعيم 1 رهاطظلاو

 0 علل هللا لص هللا لوسرء انيق ا) ةدممادو ؟لاتللاة اىنءلاودن هع

 ودعلاىلابرق ةأدح[نوكياخ) هلوقهمأ اريش امك هقلخن و ودعلا عقدي لا

 ىقةنسهذهتراصدتو مهلعرت 0 دي لورعاك نينح موي ل سوهيلعىلاعتهللاىلصهتلغباو < اذلو(هنم

 صئاص*نماذ_هوءاثاا مغ :(ىتياردةاو) هسرفنود.ة.نامثعل آنا ىت>لاتقلاتقو ءاولملا
 نياصتممنيريمض اهفوعقمواهلعاننوكي نأ ةي ما اوةب رصبلا ىأر زماهب قامو يوللقلا لاعفأ

 هلوةىفاكةيرصدهذهىأرودحاوئثل
 ىاماوذرأن ىمعنعنم د« َ :ردحامرال فارأدقلو

 ىنلانذوان ندنو رذب مون هد_عن هاوعلرهاظلان اكوو هدا لع :ك فل صفاكا ذهل ماعت قفلت +ادقو

 ىربالهةدبلوغشم د( لك نا ىلاةراشاهنع ءلدع هناك داعب ءًارلوقي نأ( سوم ا ءىلاعت هللا ىلص

 ىلااغب رقاوهو)اذاوأ ؟:«نو جا شن ند ءذلاهسا لبدق لح وزعلاوهيلائ لو رعد سنذولا : ىعمو هريغ

 ذممود سانلادشأ نهناكو) رافكلاو دعلابدا راو اودي ةزئلاطتدتزا لو عايشة قتل هن( ودعلا

 هج رخآث يدا اذهوسغارلا هلاقامالي 5 دش واسأب دش ةئلاو ىلاعت هلوعك ودعلا ىف ةةءاكت ىأ(اسأب

 هللا ىذربزاغنءاربلا ثيدح نمهّض»د سمح رخأ و هنع قرط نملث الدلاف قديبلاوقاسنلاودجأ

 مسو اءىلاعتهنبا ىلصهنمبرقي ىذلاوه عاحش )|ناكليقو) اقدلال هانم ىف ىط .بلا هلاوأك ه مع

 (هنم) _وهياعىلاعت هللا ىلدىنلا ىأ(هيرقل) ةلماقملا تقونيملسملا «برقىأ(ود-ءلاانداذا

 ليقاذلوهحر ص ىف ل مهاورىذلا ه:عىلا_هن هللا ىضز ب زاعنيءاربلا مالك نماذهو ودعلاىأ

 ثيدحا ذه(هنعهللاى ةرسذ أ نعو) هفعض ه مابال لدغ ىف رسل ل يقهلاهجر ف نص لا لوقنا

 اةلخم_هلك (سانلا نسحأ سو هيل ءىلاعت هللا ىلص ين :١!ناك) ناخي_كلاهياعو قناع يخص

 هحوالو ل مضق# ل_ءفا(سانا اعجشأو) انا سحاوءاطعمهرثك ًاىأ(سان :اادوجأو)|ةلخو

 لهأع 0 0 0

 اممسسسس ديكس يي سس سس سل سس ل ب

 برقا ىأ(ه هدر رغل)اوراقعأ(د هلع ااانداذاإسوهياعىلا عت هللا ىل_صهنم برقي ىذلاو ه)انمىأ(عاج_كلا ناك لد و)

 نسحأ لو هيلعىلاعت هللا ىلصناك)نيخيشلا ثيدحقاك (هنعهللاىذر سنأن عو) ودعلا نمل توهيلعىلاسعتهللا ىلصوننلا

 دلالات ابثواباق ىأ(سانلاعجشأو) كما ركوةواخ_سىأ(سانلادوجأو)ةحالموةحاصفوانو صوةريسوةروصىأ(سانلا

 ةنيدملا ل هأ) ىارلارسكب(ع رك



 لصالا فوه عزفلا نا نمّىحدلا لوقىلاةج أحالو ةنيدملا حا ون نءةيحانادتجأ اتوصاوعمساملودعلا تد.دت اونا ىأ(ةليل

 ءامااستقو فاعلارسكي(توضلال_ق) ةنيدملا لهآ ن عج بهذ ىأ(سان قاطناو) هثاةتسالاورصنللا:يهريعتسا مث ف ولا
 ها هللاىلصهّللالوسرنيتاطنماىأ(مهاقلتف) هءاماوةةحتيل هوو همناحىلا ىأ ةدحوملا

 لا ذلو عزملا نمسي.رقوهو ف ادام ءرملاىرت_هيراقتو ضايتثا عزقلاوةلغلاب

 نوكي ورانلالودنمىأربكالا عزفلا مهنز حيال ىلاعت لاق ب غارلا هلاقاكىلاعت هللا نمت عزف لاقي
 قل ىأةيفرظلا ىلهبوصنم (ةليل) ع زذخراصانان ا ماذا انك هب لاوةناعم_بالا ىدع عزفلا

 لاقي دنع ىنععنوكبو زيهم بقاورقك نيذللا ف.ىلاهتهللا لاق قوسلا لبق بهذلا يوك
 ةهوعههجش ىذلاىأ (توصلا) اهمهل_بقالدونكمهت أ :لفوكذةقاطلاو عسوللراعمس و قد>وإعق

 مهلبقجرخ سوهياعمللا لصهللالوسرنأكو لانه نمىلعراغو دعهنا مهظا هربخاو فر عيل اوح رخو

 بناح نم(اعجارإ) هنوك لاح( لشو هيلعّللا لص هللا لو سر مهاقاتف) عمجرو كلذ ف رعف ذل ذإءدحو
 ري |ًاريكس ادقو) هه ه>- نمتوصل |عمسىذلا ناك. ا ىأ(توصلا ىلا مهةيسدق )هنم توصل | عمس

 ىو هنقيعح ىلع سو هلع هللا ىل_صفقوىأاغلألديتدقوةزمهوةدحوموه .ةوفةانثموةلمهك

 ابك ارهنوك لاح ىبتن |اهعطق ضرالاارهتساو ىنعةمم_شلا عطقالهرخآ تبلط ْئْدلا تأ يمسا سااسالا

 نيءلا مضد ىرعهنا ل ةوىرعهريغلو سايل هلنكيلاذاانا رع د" الاىف لاقيو س رفةغصر ورع

 نهى هرهطظ ىلع سدا ىأءد-عاسامةغللا ف سدأو ىرع ىءعةيةح:ل|ةانةملادب د_ثتوعارلا رسكو

 لاقيالاك اابرعسرفقلاقيالىرعاهعجودبلالو هيلع رسالىرع سرق برغملا فلاقهريغوأ جرس

 وهوا رورعهرا#ا بكربمال_تا اودالصلاهيلعناك هنءوانايرعا مكرةبادلا ىرورعأو ىرع لدحر

 هلئاجىأ (هعنعؤفيسلاو) ىرو رعم ليقل لوعفملا ن مناكولو ناك :ىلا ل عاقل اريمض نملاح

 اك فيسلا لجيىف ة:-!اوهاذهنا لعاو  لسو هيلعىلاعت هللا لص هيا دل ةّدمفيرشل ا هقنع ىف ةقلعم
 نا) عزفلالهأنءهيقلن(لوةيوهو)ن "الاف وردملاوهكهطسو ىفهدشالىز و ا نبا هلاقأك
 هنوقاك 6 لانه سدل ىأ هدس قذ دارملاو فول ىنعمءارلا حتةبعورلا نو ىنعمانه نإ (اوعارت

 نب نارعلاقو) ني>يحصلا ىف حمص ثيدحاذ_هو لولا قزعهراهط ىلع يدحلا اذهب دّساو

 ىناكوهو ندحريغصتك نيدلامهعني_صةوةلمهمءأرو لان وكسوةلمهملا نيعلارسسكب ( نيصح

 (ةيبشك ل سوهيلعمللا بص ىلا ىقلام) ه«:عىلاعت هللا ىذر مهئالضفوةباحصلاءاهقذنم زاك ىعازخ
 ةعاجليقو عمتها حلا ىه:دحومءاروةيتحتلاةانمماو ةيقوفةانثا اءاتلارمسكو فاكلا حتشب
 هقيس (برضن نملوأ ناك الا) فورا هعيباثكا|هذمواوعم# ىنععاومتك# نمةريغملا ل يلا
 ل وهجوارهيفو قالخالا ىف خيشلا وباهاور ثي د ||ذهو فو صوملا ل ءةفصلارصقنموهو لئاقيو
 نب ةقاذ-> نيسه و نيف اخ نب ىنأ وه(د> أمون فلخ نيىنأ) ل وهيا عىلاعت هللا ىلص (هآرامل د

 َنَع عقوذدحأ ةعقو فهي رح سو هيلعىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هنعط ىذل ارو هلا رفاكلا حجج

 ىلا عت هللا ىل_ص هناهس ذى ىزاالوتوهلل اودعلاهف نأ. اك هعاضرسكو مددنم ري مو هسرف

 هنوك لاح( مل-وهيلءىلاعت
 لأ مهقم-_سلقاعجار)

 ادرف م ىأ (توصلا

 دقوىوربو (ًأريءاد)
 فرع: ىأ(ريخا) أرمسا
 ف-تكو رثالا ةقيةح
 سدس مدعف رعو مالا

 قاعتملعلا نا وزرعلا
 رحم ىدهقتسا أرمها

 الذا رظنهيقولهسو
 رمغا ليه_بزوحي
 اعقوالا فرطاللا كرحدا

 ىأ آريتسا نمرهطالاو
 ىقعننساو كلذ نع ثدي

 ىل_-ء)كلا:ه ىعني 8

 هنوك لاحىأ(سر-ف

 ناك سر-فىلعابك ار
 0 وه و9 (ةحلط ىال)

 مضب (ىرع) هلاحصأ
 اهياءجرسالىأن وكس

 امبوكرفف لادعت سأل
 همسا اذ_-هسر_علاو

 ميعملا ىفاك بودتم

 ىأ (هقنعف فيسلاو)
 (لوقيوهو) هب دلقتم
 ل_-.هالوأ نملمقللىأ
 نل) نيعجأةفيدملا
 نيعلاوءانل ا مذد(اوعارت
 اهو ركماو_ةاّدنال ىأ

 اكىأ (لاقو) مسد
 ىف خييشلا ونأ هاور
 نبا نارع) قالخالا

 0 تت ا ا ع يي لا را ا ا يللا يا يي 22 1 2222 52-2222252 267226677777721 يا

 هللا لوسر ىقلام) مهارب ناك ل يقو ىوتك | ى> هيلع تو هذ اصت ةكثالاا تناك دةو از خلا نيص> ة- ص ةخ .ذ ىفو(نيصحلا
 مهبرض ىلع قي ىأ(برذ: نملوأ ناكالا) شحلا نمةميظءةعاج ىأ ةيقوفرسكو فاك حّتفب ( ةمدتك لسوهيا عىل اعت هللا ىلص
 الاماعن مام هنالامهريغالوامداخالو ةأرماال طتاثيشهديببرضام مال اوهالصل !هيلعهنا نمقمساماذهىئانالو مهرح ىلا هجوتيو

 دحأ موي) الوصومىدقاولاوالسرمقازرلادبعو ىقويبلاردعس نب هاورام ىلع( فامخ نب ىلأهرامو) راغكلا|دعام هيدارملاف صخو



 هيلعىلاعت هللا ىلص همام ىب 2 وك اهاذ هللا هراحاهسقن ىلعءاعد(| نات وخال هناكم نءلاوثس(د © نبأ لو 1 و )هأىأ( وهق

 كفىأ(ىدتفانيسح) كلذ لبق أ( لسو<: .اعلاعتهّنناىص 0 لاب لكو «ءالم طادر ودقوملدو

 ككاو عد دعلاه اطعابهسقت

 1 غب (اهقلع )ةياور

 ا محط[ ىأمال مسك ورمه

 لصأو فلعلا نم

 قاطردقوىثنالا سرفلا

 (افرذ موب لك )ركذلا ىلع
 نكس وعا رلاوءاغلا عاقب

 عبصأ 22 عسل داك

 لاذ مضي (ةرفن-م)
 ءاز يف ةمعشل

 صخم بوجحلا نم عون
 نيالةياهملا فو باودلا
 ََّك هرحتلاب قرقلا ناريثالا

 ملح هةمكس سلا 2

 ادمرشعانتا ىهوالطرأ

 لهأ دغع عيصأ ةثالثو

 قردفلا اماو زاد

 نور عو ةئافنوك بلاي
 ىث(اهيلع |تقا)الطر

 كوك لاح: ةاناددرأ

 ىلصىنلا للاقفإ)ابءلع
 انأ +_سوهيلع ىلاءتهّسا

 ىلعوأ اهاعىأ (كل تق

 دقو(هللاءاشث نا )اهريغ

 وت قدصتهاوهلات

 هلوقا لات ءاءانئتسالاو
 الو ىلاعتو هنأ مسس

 ل 2 امل نو
 نال 2

 ىلل-جهذ_هوهللاءاشن

 لدامو امل نيب ةضرتعم

 نما هج اوج ىلع
 ل.قردب ىتادر ودصةداؤا

 00 أ( نس ةىدن :ء) وهو هلوعل قرطو دمع انواعتم

 هح والدحأو رد. نيب ديدرتلاب هك ةتافدحأ وأرد, مويهشد 3: فلخ نب ىأل دل ارب نو 4- 2

 ع 5 تاقناف 3 0 1انعلا هس( ديت نأ ) ىف 1 نملاح(لوقي وهو“ يقراسفر ذا ووو

 للا سلا ناتأنههآرهنالاقوهو هناكم نعلشس

 را ومده: ناودحأو تقو قوهقه-يفذكألذ عديج عقود-ةمف ةرظااواد_# بهذ نبأ ًاريدةئلاوأ

 000 اسال عالوسو 1 .ةمح ىلاعت هربا اه نأ كالمابه سفن :ىلعاعد(اكن ناتو ال)

 ىأ(ناكدةو) والا سكوت لاقلاو سوي ل ص هلوسراكنو هك اهافدءاعدهّللا باحأ

 ل_ءاغلل ىبمىد فاو نيح نملدب مون لدق (ردب مويىدت شا نيح مل-توهيلعهللا ىل-صىب دلل 5

 دا رمااقرعسالا 5 |امك_ةذال ةيدقلا» [لطعاءادتفالاوهّللادمعنب اواو هلا رس [ئدتف | ئأ ف زك هلوعْمَسو

 0 ةيلهنا رهاظلانال 4 فردي مويءادتذالا عقوىذلا قرضا  نامزلاال همام ردي مويءاد قالا نمد

 فراظردب مول ةوءادتقالا نيح الىدت قي نال_فالاق * الاؤ_-وهيلعىلا عن هللاىلصدا هلءعو

 الو ه- ا وشو رد مورسأ نم ىأ هريسأب قا ءةمو م ةردب مويهريسأ ى دفا ىأى دش 5| اعاد, فود

 هدعبالىدتفانيح لاقاملاق أو ةئيدلابردرةعت وذعب عقوءادتقالا نال يح ن مالدي هنوك" م ةمسلا

 رمءالانامالاب ةنءذملا نول دن اونوكيملر اك اثنان ,طىد _ةعبناىل-.ق عةوكلذنالاةنمن“ اكو

 || رك ذلاىلععقي سرفغلا (اهفلعأسرقىد_:ء)لمأت ةةيلدبلا قاتتالف2 دال ادتفالاوردسب عتو
 اتوا ةلاودا ماس .<كاهشن أواه راك نتا دا قدرات شن تقف ايمالانهاهتتاؤا .خالاو
 ىشالل لاق دقؤى الرع لطول ذااريمضيهفلعأرب-!!قوباوصااوه اهقاعأى اسم الا

 تدرأن او سد ١ رقىلءرغصا ه قف كورلا ذلا ىلع عةيهناحاحصلا ق ىذلاو شوش ممالك و هو ةسرك

 هسرق مه ماو باوصلا هلوقلهجوالف ىبتناجارمسلا ني ركب ىفأن :زعءافانةس , رقالا لقت ل ةصاخى الا

 ءارلاوءاغلاحّتفبب (اقرفموبلك) ناويحلا لوك [«فلعلاو 1 ا رولا
 ل-دقو ىععهايكسا ودكي رةوالط ر رش عةحس عسا ؛لايكمو هوز وحال ل ءقواهميكستز وحوةلمهملا

 حتفو ةمحعملالاذلا م طدقرغلل ناي ,(هرذنم) الل كرم اوالطرنورشعوةّممنكسملا

 ليقو 0 و تكثر تالق ورش ولام معورءاهو ةقفللا ةلمهملا» ءارلا

 (ابيلع كلتقأ) ىذا مراد_هملا اذ ىاعبال سرفلا نال ب رحتلاب قرغلا انهدارملانارهاظلا

 نوك ناأعصناود_.هد وهولاح اهمال ءقوردقملاووشباوج + ىئةفن أ: سمةلج ىهوأ ةفص دع, ةفص

 امئاناكوهدعوأ امة (هللأ» اش ناكل قانأ ل_وهيلعىلاعت هللا ىلص ىنلا هللا ةف) هر ادا

 ىنأىأرىأ (هآر املف) عرصم غابل ١ اوهعمد للعهفلظوركا ةاملاكاعت ةرسهك الف هقو تنل برق فاع

 ىلءةعقاولا هىدارااوأ مى 3 ا ياا

 اذادتشاو نالفد_ثلاقي ب غارلا لات عرسأوادعىأى ةثااعإ ! نب(ىلأدش )ب رعلا مايأ مو هل>

 هللال وسر ىلعه سر ةىلع) ةوقلاةدشلا ىعملل_صأو يرلا تدت أ مهوقن ءنوكناز وك و عرسأ

 هندرفظو 0 ؟ن عزام له 22 0 ب

 اساد->او قلع" *؟ىبعب حقرح قلعت زوال ناكناودش: ناقلم «نا راحلا( سو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 0 ا ما ري يت

 هنال
 باو+ ىلع لادةيأ انااا باوج(هسرف ىلءىنأدشدحأ موب) سود .ل هى اعت هللا لص ىبنلا فلخ نبى أ ىأ(م 2 ارالف)دحأ ىف هلدشور

 يلع)هنئاكةوقب اهيلعأ- عت ىلأل جانه يعملاوةيأ داع رانك مهءاجااو هلوةدعب هياورفك اوذ ةرعام مهءاحاماقىلاعت هلوقك ىلوالا

 سو هيل عىل ءنهّيلا لمّا لوسي



 ىل عن هللا لصلاتف) هنمهنوعفذي وهنعهنودصىأ (نيم لل نملاجر] لو: 1 ءىلاعت هللا ىلص هدو و فأن يب لاحىأ (هطرتعا

 ىذب .اووكالوه_:ءاو> دن ىنعملاو ىلع هباوج نان ىلأ ىأ( هت رطاول ىأ)ىنأ بناج ىلا ازيثمىأ (اذكه) هبادصالىأ (مسوهيلع

 هم مملاديدشتوداصلا رسكب(ةمعلا نب ثراحلا نملاهذخأ ىأ (ةيرحلا لوانتو) هندبو

 اهئمإ اوقزإ ر املك ىاعت هاوق اشك 0 صون ه> مديقلا قلعت ىآثلاو قل طموهو هده

 باو ج ىلءالاد هيام !اا1باو>دثووغل ىفاث !اوهسرع ىلعادك ؟ىالاسرسس لوألا واقر

 را .لعىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نمو وهئدب اولاح ىأ(نيمل- 1انم هلاحرءضرتءاف) ىلوالا

 الواوحش ىأ ًأ(اذكه - بوهيلعىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاسةذ) هت هجو هوحناو دصقوأهنعءودص» 9

 ال_ةىلاعت هللا هجعر ىلا 4ىلا لاق هليدس|و كرتأ ىنعع رمل عف مساانهاذكهفهنبو ىدباو طرتعتواولوكت

 ماذكهاوعج و اوربدقت لماع هلر دقي وأ ةلاح ا هذه ىلع ىأ اذكه سا-تاقاذا يك هل ةامهيق لمعت

 هنوك ىلاو ةراشأ مس داو .دشنلا فاكوهيبنثلاءاض نمسكرءإ_صأو «ماقماذكهماقو 0

 ىأ(لواننو)هن ددو ىدب ل ح٠ نمةيلاخاهول_عجاىأ(هقي رطاواخىأ) هلوقب راش هانعمنع خلنا

 هان ىفولاح رنزوبار لا: دحاو هو ةنرتصلا نزول( ةيزخا) ءدنبإ م وءيلعال امنا

 هنا .وهيلعىلاعت هللا لص ىننلل تناك ةب رحل هذهنأل قو ب رحلا تال 1نماهنالاهب تي د هته ريخص

 هتلحار ه:ءىلاعت هللا ىدررأ» ىلآ ن مىرتشا اذهوهلبا ل. دش قهرقس و هداهجىفةكراشمىرنالنأك

 ثراحلانم) هلوقب هم هنلا اراشأإك هءاكصأ نمهريغد ناعّدسا يرو تر اذا اهما ارهظالاواج رحاهىتلا

 مثهرومأ ممصملا عاجشلا» هافعمو ثدنأتلاءاهودددملا ملف ةلمهملاداصلارسكب (ةمصلا نبا
 ىل_صهللا ل وسر عمده ىلادعلا ىراصنالا كي عنب ورعنب ةمصلا نيثرالا ىن :ءاوهوام 1ع لق

 هللال وسر لوانىذلان ارث الا نياركذوةنوعمرثس ل“ ةودهاث ملا نماهريغو اردن جل-سو هم هءاعىلاءت ليا

 نما وانت هنابامهنيب عجوة فلا عني, اورلا نيو و كلامي بعك ةيرحلا ل سو هيل عىل اعتهللا ىلص
 رخآ اهو اا عد ناك ةيرملاهعمىذلاوهوا مهد ناوارلا الإ ان متطقسفاوهردأ

 اهم صمت: اف)ةدحاو ةصقلاو ناةحيعصن ات ءاورلا ناقق مقوم ن مديالو ةدب , هلاهمل بث: ماين د رق

 وبألاقرجشوأ بو" ب امغلاةلازاةمحعملاداضل اوءاغلاو نونلاب ضفنإ اى ملصأ (ةضاقتنا

 تواعلاو مايتا هالو * ه-ةعدودو ةدهغصفنم 3 وذ

 لاقق هتان نع سدصنرك ذومريغى هنولرثأ اذا غمبصلا ضن وزتها اذا صفت اوضغن لاعبو

 ةديدقلوأتاقو « ىنولنوياعتضفت
 مات ةليلقاهب ضايملاض هن د: انأ اهغامص ىلع تضف

 لاقرت 0 عمنا نايراعتساولا لينا ةةرفااز# ريمضوةعل رسموناب ماتراه انكر

 هانعم لق .قوأ - رههنأ ئعلاوةيدع" ال.ءاب لاقي نأالاانهس سان مري 5 رطقلا هاإبرودفحلا نصعتلا# *

 ىذؤملا با.ذلاكم_منابمهبريدشت اهمزاي ةيام ث ا لاين ا نسحالا غلب .الاواهك رخو لرخحت

 هلوقل هما ءعقوابانذ لد ريازتعا لحشب . تار د تيوس هيوم خ هر عيذتفابتملا ةاولا

 رووطلاك ةعرس نيراقاوقرقت ى-ععاورباطتو( صفت ااذاريعمل ارهظنععا رعشلارباطت هتعاورياط ١

 قوةربااه ةناذهدودم ةزمهأ هلع :ةلمهمءار وةلحهملانيعلا نوكسو ةمدعملانيشأ اعتق ءأ رعشلاو

 ىذؤتر جراغصبانذ ى هوءارعش رعشلا ىبتقلا لاقو تدشيملهنأالا يلا حمم ,ناهربلا ة>سن

 ااا ااا ااا 3 ف سا سساُسسل

72 22227 

 نالىب * م قاعتاا رباع ةلوالابءدم مق كده كنها عدي ار ىلءالدسرقىلعهناب ودعلاو دش ادق هنال

 ىررخلا كيت هاك ونأءانق

 ىخ ادءعسوأ ىراصنالا

 ىلا عتهّرلا ىلص هللا لوسر

 نيبوهندب |بوهسيلع
 ءاحورلاب مسك و بيهص
 ه-يلعمدرفردب ةهدرغق

 هرحاب هل ير مئمالسلا
 هياعدعمثدت و هههسو

 دحأ مويماللاوةالصلا
 قريثالا ١ نبالاقواذ_ه

 كالا طنز اناا
 نه عنمالو : 5 را هلوان

 ىأ(اهبضهةناف) عما
 (ةضافتنا)ةب رحاب لوح

 ازهواديد ثاكي رحت ىأ

 نم( اورباط#) اديدس

 اود ىأْنا مسا

 ىأ(هتع)اود- عنو

 ىلص ىلا نعاوقرشت

 نءوأ ل سوهيلعىلاعتدللا

 0 نوةر-عتملاو تك

 هيلعر 2م را

 نوكرش ا اامأو ىك اطذالا

 هلوقي ب سنأو غلب أوو
 حتفب(ءارعشلا رباطت)

 هللا نووتاوةمحعلا

 لا و

 رباطتك ىأ نوكس 8

 حقي قرزاو أر جأ 2 اذ

 هيذؤيف ناورحلا ىلع
 ةءاورفواديد-ثىذأ
 لاورب زاكتعلا ربات

 ىقوتءاسهنلا بحاص

 ىاسماتلالاةى-مةنارورعشمدحاوسايقورنراعشلا ىورب وءارعشلا عج وهونبعلا نوكسونيشلا مض» رعشلارياطت ثيدحلا

 اى (ضفن“ -:ااذاريعتلارهظن 3 ءارعشلا ىفرعلا ساسبعلا ىنأ جّيحصت ىو لالا ف وداعا امضاذكهرعشلا 1



 نيبةنك |. ةزمهو ةيقوف شب (أدأ د ةنعطهقنع ىف هنعط) ءاصو ىح ىنأىلاهجوت ىأ (لسوهيلعىل اعت هللا ىلص يبنلا هل قس هسامت)

 ةحومفموز مهم نيله همني اد

 (اهنم) طقسىأىدرت
 كلنةب مخ لجأ نمىأ

 (ارارمهسرفنع) ةبرحما

 ملالاةر ارعنمه.شغال

 ليل_ةو) محلا ةرارحو
 هللا لص ىنلاىأ( ريكا

 هنرمعةوةب سو هيلعملاعت

 ةمحجعم رسكد (املض)

 ىأنكستو مال حممد

 ىأ(هعالص !نم)ادحاو

 هعناوح دسح>أ ماظع

 لوقيشرقىلاعجرف)
 نك اوقيمهو ل ىلتقق

 ة>ذ ينو( سابال
 ناكوللاقف)ك يلع

 أم لدم لزنولىأ (ىلام
 عبم#) ملالان -مىتم

 راص أ( مهل خل سانلا

 دقسدلأ) م يامل اسس

 ديقب ىأ ؟(قاتن لاَ
 وأهل اولىل اههاءاشنا

 ىرواىأ (ىل_عقصو
 لص ىف در ىل ءهق ارم

 اراربإىأ (ىناتقل) ىلا
 هئارئاراهطاوهمالاكت
 فرسملا بأى أ (تاخ)

 همك لاغتت لاط رع
 ةلوهم عستفب ف رمال (
 اعونم ءاقفءار ريسكو

 ىلع ناكمهفرصزو< و

 ناك ةكمنملا.ءأ هس

 جوزةهنوو.م جاور ه5

 اوفقف) || هءاع ىاعتهتالصوبنلا

 لسوءيلعىلاعت نلاىلهىنلا دعب هبتناماوعا ىفتاوءاضقلاةرعولسو

 ظ

 ىكدلا ل سأقول ءاتليقوجيرح دتئأن الدب ليقونآاهنيتزمهلا]ضأوليق 20ه

 هدحاو سايقورعشلا نع عج ىه لا تا لور فور قلك لود قر زك ةوبتاوفلا
 لكما قو غدل هاربخ دبابذءا رعشلا فنالا ضورلا ىفوربعبلاربد ىلع عمتحيب اذ ىهلدقو ىورعش

 مياغاهس .رك ةمينغىفل وعاش ل وق ”رفط محلا 7 وجاهشر 2 ةمسا 8 3 وعدام نعل لبق و

 اهب ىرىأ برم ابهلجزف 5ىورو هىبورلااهبن ا ماغلا عت ماهسى هو هنأ ا طباقعءأر ءشلاق

 نهر ك:ًامولاعلاولوقلاةدب زهذهلوقأ 3 رباطتيالدحاولا نالسسنأ» ارعشلاةباور لقى 7

 رح رعشورحب ىف نولو ةيفدرطت اهناةاحذلا صعب لاوةسغل اا فرحك رحت ناف هاهج وال نعل حف
 مهضعلوقورعشلاب سذالان القا هج والفءاقرطا اك عج مسأ لب ,ادرقم سدلءأ را

 هنأ ل -قءىلأ مماومجهاوناك نيذلاراقكالاو رباطت ربه نا م-عاوفي رت هناكر عش عجعار ءثلا

 هنا قالو نأنعدلاوف 2 كيل هنذان سوهو ءاعىلاعت هللا كصدتع مهرباطتو ممعىلاعت هللا ىذر ةرادعلل

 ىللاعت هللا لص يبنلا ماقىأ (هلبق:-| ث) ىنذالاك مهرياط:الوءار ءشاابمهدشتهجواذ_هبسان دال

 ةدقوك ةةانمعأدأدت(ارارعهس رك نع اهممأدأ د ةنعط هقنع دهن عطف )ةيرحلاب هس !| ىدمومل_سوهسي 1

 ءافال.ءقوددهدت لم موة: عطألا مممرمم صو لام لدقو 0 الو

 ربك للك + هقن عقل سوم_ءلعىلاءتللا ىلص هنعطب ل( ليقو) عقو ىأ ىدرتةي اورؤو5ز زها نملدد

 ل1 داس مك دايك رود ومالا افوةمجعماداضا أركي (هعالضأ نءاعلض

 وهو . اموناعرسالاىفو عالضاع كك الاسنهلا قشف+>الالاوو فورعم

 هعالضا ماهي ىثت م: هنابهيق ككهنالك-كملاى 3 را

 00 حل نال فوردلل نا ىرلأ | هنعطشد :اوريفاسملتا الاووهسكعو

 ىلأ(عج رذ) نس>و هو نيش اورلا نيب ع جهيقو ءءاضرسك فهسرق نع عقوق هنعط ,ده.اءىلاعت

 مهو)توملاهققحل ىضاملاب ريسءوالثاةىأة-لاحلوقيةلج(د#ىنا *ةلوق.) وهو( شرقملا)

 ل سأيلاو حفلا ىلع .مالمءاو هور ال[ لدبتوةنك ا ا( أب ال نولوم»

 ءيثشهمسصنالناب هلءاعدلاوأة ل الكب سأب الو ك يلع سأباللاعيو ب ساما وهاذهوملالا وتوملاو
 ىف: ىفاهدجأ ىثلاةدشلاوملالا نم( ىنامناكول لاق ) ىنءجام وكب لد,كيلعة+-:قوسأبلان ادم
 ىلص (لاودق سل أ) هنم ًاوازهىدحوانأل مح[ يك 5( مهلتقل سانلاع يم الاحو اعزوم

 ىري- غالانأ ىارصحلل هيلا د: سملا مدقفانأ ك اتق أ هلصأ ل ة(كلتفأانأ)هدعوت وني لس .وهيلعملاعت هللا

 تيمرذاح .هراموىلاعت هلوةنال يق ى>هللاالا كإ <: ىف فدعا الو دحأ ىك راش ال كن -وكلدنأ

 كإتقأانأ ىأهيلعد رالسسانملا وهذسلو رصقهنأر هاظل اودا رفارعق :رصقلاو تلزن ]رن ىف رهللان كلو

 ىنازلاو ني_باوداصلا بلاي ومقلاع ام مر قضيل |( ىنلتعل ىلع وصد ولهللاو) ربدتقىب ل

 هنعطلاك إن نمنوعلملا (تاك) هلاقأومق 0 ص وقح كلذ لاَ اكاو

 ةكم نماس رق بج مسا ل يقو عضو 2 اءافوةروسكمةإمهمءاروةحوت قمل عمزعس (فرسد

 8 رسم نأك هنال هل ب ساتم هن وهناكم مسا او ه.ةفالتخا ىلعرش ع ىبن ةاوأةعست وأ ةعيسوألاي ماوهسىلع

 تبحاصلابب>اصلا رع ريل و اه: امسأب ؛ صرالاري_ث>ا لية كهسقن 20

 عوج راءانعملو رلاهانعملوغقلاوةكمىلاد_>أن ماوعح رد ةوتام ىأ (ةكم ىلا)رافكلاىأ ( (مهوفقىف)
 مهتيهشنو

 ىلا)هعوج رنمىكىدلا ل-صأىف و مهعموهو دحأ ن مراقك !|عوجر ىأءافف فاقعذ(م ةوفقىف) اهنا هدحسم ىنب , و أهربق همقو

 فرس ن الة كعثامهناهريسقت ىىوغبلا هركذ ذامهوقاخب الو هك

 0 ب ب بباب ب بسسس سمس يسلم اد سس اا للك #ه#عثمب#



 ىلص هللا وسر ناك فة ارو ىسمتنا ريغ هديب سوهيلعىلاعت هللا ص هّنلا لو سر لمي لوهرعه سعت ىف وسما الاقدقواز هاهعد أوثنم

 مواقيأع ر والح رنيثالث ةوةهئاطعان مدروام عمرافكسلا دهاح ىنل|اهيأاي ىلاعت هلوقهيلا ىىوناكسانلا عحشأ سو هيلع ىلاعن هللا

 ىؤقلا اهنعز دعت ىتلا ةيغلالا توقلا نم هل لد نيعج أ مهم ءىلاعت هللا ىذر راصنالاو نب رحاهملا نمهياحصأ ضعبك الأ لاح رلا صعب

 ةقدحلا ل حك اوهله هد_عش ىذلا كارصنل اربع ىذلاوهعاسشلا ل_يقوكعأ سرب دةعا»ك ال يقواذهةيكلااوةيرشلا

 نيب هبرعشي ىذلا قيقرلا ريسلا ريس وهوهودع تام ىذلاوه لل ءةو حمرلا وذ ع سم ف .كزيعىذلاوه ليقو لب أةملادنعاهتر زأ وأ

 ءولاسو مهوك ضينهيلا اول_صواذا ىد>ةلسووهسرق نع لرنهيلا نما قم موقلا ىأراذا هنا ن اعحشلا ضءب نعل قنوهموقتويب

 د ابنا ذهوب رمغأ ثيحريخت أوأاطسنموأ 1 |ماقهءبرضأ ن انيبزيمأ انأوالا ىحمرب طق تيرضام لا ةفةنعاطملا قهةلاح نع

 ©6© مالءاوةالضلاه لع هلوزثوم._سدقومادقالاوةعاجشلا

 2 يحييه تت يببيايي بي بيبي

 هلدجوال هيفهةئطغتو ىرب رح ا راكنافامي1 د غودلملاىمسمكاهعو+رالؤافت ةلفاق ةلقاقلاممتيمسو

 قفاز رلادبعوالشرمسدسملانيديعسوريبرلا ني ةورعن ءلثالدلا ق قببلاهأو رعيضص ثيذح ا اذهو

 رسالا نمهنباصاخا1ةكعدلاةملاهذ_هلاقهنا ليقو هتاقبط ىف دعس نب او هز اغمىف ىدقاولاو هغنصم

 وهورمنيمل لا نماريسأن أو غار نطبب تامهنا لو ةءامهنعىلاعت هللا ىذر رعنبا ناكوهنعجرو

 هغمو سطعلا عيصب هل كس لجر جرخ |هنمانداملفاباهفاران ل يللا نهؤدهدغب ىأرق غد اربريسأ
 هلاقحس تو ملسو هيل عمللا لصهنلا ل وسر ل مقفل نم ىلأهناق هقعسدالل وعن لح ر

 نيئايب ىد”س ىحتسا هل عفو ةحاوولادضةغللا ف وهودودمءام#ا ن(ءاضغالاوءايحلاامأو لصف)#
 ةغلناربأ+:مامهو قابطنالا نماس رقنوقحلا ءاخراهانعم لد[ ءاضغالاواًعيهْكامهادحا فذحتو
 1 قدزرُلا ل وةهيلعلدب وافرعو

 مشب نيحالا ماكباخ ني هساهمنم ىضغل وعامح ىضغل

 نكلةقدلاك ةقرلا_غارلالاقءافجوٌةونقهيفن وكدالنأ بلآلاةقر و ظاغلا دض ةقرلا ( ةقرءايحلاف)
 داضت سفنلا فوةقافصلاد_طرمسلا ىف ىهوهقعرامةءابةقرلاوئّدلا بناوجرا.ةعايلاقتةقدلا

 دنعهنرمحكه يلع ديامهيفنوكيف (ناسنالاهجو) ثددتو ضرعت ىأ(ىرتعت)ةوسقلاوةوفحلا
 هركي نأ هناش نمامدارملانههركيالدقءاربنمنالهركيامل-ة.مل (هتهارك عقوتياملعفدنع) ل جا

 اهك رثوحئابقلا نعسّقنلا ضاييقناءايا بغارلا لاقو هركد 1 ناو( هلعفنماريخهكرتنوكياموأ)
 هزثما سفنلا ضايقن |هيدارملار سلو (هىذعتنأ للا ةبشلا ىذن مىحةسهللانا) ثندحلاىفو

 ريضقتلا ن موع-بقلا نمعنوقاخوهىو وثلالاقوهسدعت 2 رت هيدا ارااامئاوهنعملاعتو هناحمسهللا

 ريسفتىفليصفت هلوهيمذام كرتوأ ل-هفنم قحاب راسكناو ريغتوهىرشختزلا لاو قوةحلاىف

 نمةلفغلاراهظاىأ (لفاغتلا) ةغللا فرعيف (ءاضغالاو)هرظناف هيشاوح انسب اكىواضيبلا

 ىل_صوبنلاناكو) اعرشهركيمل ناو (هتعيبطب ناسنالاههركياع) زواجتلادارملاوهيق تسل
 اذلومراهظا قيام لك ىهوةر وععج(تاروعلا نءغمهرشك ًاوءامحسانلادشأ ملسوهيل عىلاعت هللا

 مسكس نيحالاملك, اخ . هتباهمنمىذغب وءايح ىذغي
 0 ّىش لعقمدأ رادنعىأ لوعفملا ةغيصد 00 2 املعفدنع) هرهاظ ىلعهنطاب نم رهظت

 لاقوم اوقالاةيراحم ءانثأو

 ما ردا اذ_هقلهاهم

 انازتفاولرفل اوقيطا ١

 فاطأ ترد رك اوخأو

 الولا
 * (لصف)#

 ىهو (ءايمحا امآو)
 ةايحلا هل نم ىرتعت ةلاح

 قيقدنءالاووةلماكملا

 زي ءايحلا دعلا
 0 راسك و

 باعبام فو#ناسنالل

 لق و هيلعمذي وأهن

 نع أثذت ةلاحءايحلا
 (ءاضغالاو) ريصقتلا هب ور

 نفحلا ءاغرا ةغاوهو
 ب راقي ثيح ىلا

 نودو-هفق قاسطنالا

 ناقفا اوديدقو صام الا

 قلاعت هل وق هنمو ىعم

 هبق او ضمغت نأالا

 فدزر-فغلا لوقهنمو

 نيسحلا نب ىلغف
 ئنعملاوهاشغت ىأ (ناسنالاه جو ىرتعت ةقرءايحلاف)

ن قو(هتهارك )عقوت
 هنيها رك ةخس

 رارحالاءامح ىلاثلا و راربالاءايحلوالاو ( هل_عقنماريخهك رثنوكي)ئثلعق:دارادنعوأ ىأ(اموأ) ةددشموأ ةفْمْحء ار ةداررب

 مواجتلاىأ(لفاغتلاءاضغالاو) صا.ةن الل مزالالاًك رتلا همدارملاقةنلاو باكل ىئدروإك ىلاعتوهناحمسانبره,فصواذاو

 مايل نالو ةحيصنلا نيدلا ناقنيدلا ىلا ىادلاوهاع درشوو ركملاذاه كعب رشدالهثيحس ىأ (هتعيبطب ناسنالا هر كياع)

 بصنلاب(مهرثكأوءايح) مهاوقأ ىأ(سانل ادشأ سو هيلعىلاعتهّا لص ىنلاناكو) ةحيدعلا ةياو رام ىلءمومذ ءملعلا نم
 هلوقب قل ءثم(ثاروعلانع)



 « ملمس ىل نمىوقأب سلا وءاضغاللا بده هنوك- اةيدشالاءام ل يعل | يي مولا اعارم رخو (ءاضغاز

 تاورادعلا كارد اهفشك دنعسل 1 1 ا نك هي روع ع-جواولا زوك تاروعلاودر "| ضعب و هاد ههنوكم |

 تمادامةروعى 25 هجم كلا |

 ىفمك_ثكم ىأ(ّم اذا

 كَ د4 نم-ذأ : | ةسمدتب

 ىذؤت ناك لاضعي ضمد

 معد :أو ىأ (ىدنلا

 ىحت_سنق هنوك ردد

 مجاخانمعأ (دب

 ىلاعت هل وةىأ(ةب از

 قا فن .ءحةسالهللاو

 لس الق راما هىأ

 هبوسك قمرا ع اناس

 بي « دأن قع ءالقعءالاده 2

 0 ْ 1 .دحزةراعتلا

 او حاب ) باع نما

 قود قوق ديدنسو

 0 ر)4:جرت مدقق

 قعءار ب) ةيئاعدةإ_ج

 ثدقت اىأ (هيلع

 انثدح ىأ (انث)ىق الا

 (دغ نيس ساقلاوبأ)
 فو رعملا ىميمتلاى]

 نك

 كن) غار قراقتلا
 (ىساقلا ن_سحلا وبأ ا

 ديزوبأ |: هر ةدحوملارسكب

 ملا عشقي (ىزورللا
 واوع_:ةوعارنوك_سو
 نيد ا ىازف

 ىرب رفلا ىأ (فشوت

 (ليعمشا نب دهمان د(

 (نادبعانت ز)ىراخبلاىأ

 ,نولسو: هلمهم 6

 ىلاعتو هناح سهلا لاقل اذن أعو رنا اروعرتسا مهللادروامهنموةفشك 5 25

 از واحتوانوك 6 )ع ءاضغا) راعلا نمةذوخأمىه هةر وعل انأ رو نعونك

 ةيقيكءأم هلانالّدبر 7 الاءاضغالا قوة دشالاءأم كا تناحىف ريعو ىلعو نعد ىد_هشيءاضغالاو

 00 نافل مر _ةتءاعقالاو قعضلا زةنلا ليش ع ةينك امعأثنتةيناسفنا|

 000 وا رلم ون وفول ولام ->| عونءاضغالا الل يقو وه ثيح نم هةيفيك
 ةد-.# |ةغصلاهذهنا ىلع لدتسامثر ظذ هيقو هتعسسلل أ شةههنا رايشعابىوق[ دسلاوءامملا

 ىنلا تبي مهثكمىأ(ملذناىلاعت و هناحبسهللا لاق) لاق مل-سو 4 ءاعىلاعت هللا ىلص يفد ودوم

 9 . الا كنمى حت سيف ىذ لا ىذو» ناك ) ضعبل مهض ب ثيد نين أسم سو هي هملع ىلاعت هللا ىلص

 ىو سورعو:أ ثيم وأو سحبت ذب بةيزب ىنلسو هيلعملاهتهللاىلصناكو قحلا نم يح: المئلاو
 ناىلانورخآع ىو نوج ردو نواك او نوثيكاوخن_هذ مهاعدفكلذلة ب اهعلاةوعدبافأرعأو

 ديدش ناكو كلذ. إو هياعملاءتهّملا ىلص هللالوسر ىذأةنوثدحتيثكملا اولاطاةرغنة ثالث قب
 هلزنم ق يضا لو هيلعىلاعتهللا لص ىنلا ىذب ن اك ايف الاتازنقءايهلا

 ةوعا ولوادحأراز نا بح: سف ةيعرشلا ب َكَط الا نماذهوه-:مجورخلابكرعأ ناوي ف

 رازن م «ىلاعتهللام-هجرفلس ١1 لاودكو ىدنع كما ةأَنلح ةيملامسهذب متباهذلل ماي هلا رهظانأ

 فيطأ فدلات ىلطوي لولو رشا نمل ذافمذلاقفنر»لقنلىلزنلهمضعب قو فخ

 وهوهيلعهتثار ةبهنعهت اورديقو هك -ج رث ثمدقت هب اعىّبعا رقبب ات عني د#وبأ انثدح) اذه

 اهقون ةرااملموا شالا ارق نودابنوك ىففا:خاهنأالا كلذ ةصص حيهعلاو ضرعلاوهو عمس
 متاح نب نجرلا دبع نب م ءاقلاونأ انتدح) 0 صقنو لاوة أه: ال: ىلع

 ءنلع ىلا هت هلل | ىلص هنأمك هصاصأ“ ورم ع ملا ىلا دنك دو ىسلبا رطلانبابفورعملا

 نسحاوب انْدح] الاقدت ايماكروه تف فالماو ةئثكللاو مسالا نيب عجل اهركياما هنالوأ سو
 انثدح)لاوهتجرتت مدقتدقو ب رغما, ةدلب سدة بو تذم ظفاحلا مامالا فخ ني دهم نبأ( ىبس داعلا

 لاقهتدسن ىقوهيقمالاك- |١! مدن يازلاوواولا عّمووةل ههملا» ارلا نوكشو ميلا حاشي (ىزورملا ديزوبأ

 ىوردقو ىراخبلاوه ( ليعمسا نب دهمان دح) لاقمدة:دةوىرب رغلا اوه( فسوي نيد جمانثدحإ)

 حتفب(نادبب ءانث دح) لاقهن اًضقىفل مهجرخأ اذكو سو هيلعمللا لص هتفص فا دنسم ثردحلا اذه

 داور لأن بةل جني نام ةعنبهللا د.عوهو نوروعل اوي ههملالادلاوّةد- ومان وك سودلمهملا نعل |

 بتكلا باع أ هلج زو نمت ةامو ن 0 رشعو ىدخحاةث سو : ظفاحلا نجرلا دءءوبأ ىز ورملا علا

 ءاهدتسمون اسارخ يشد هازلا ىميمتلا ىلظ: لا حضاو نم كرابملا نب (هللادبعأنأبنأ) لاقةتسلا
 ةئسدلو وةئامونيناعو ىدحا ةنسفوت ودومهريغ ءوةمسلا مكس /| احح أ هذعىو روهر وهشمسقانم

 لاق) اضيأمدقت(ةداتقنع)هتجرتتيهدقت (ةيعشانربخأ) لاقرازن تيهنهرعقو ةئامو رش ءةيناس#

 هللاذ ..عهمسأ ل_قوهتعىلاعت هللا ىذ در سن أىلو «ةبتع ىنأنبا ضوه (سناىومهللا دبع تعمس

 هنعىور وأم ومع ىلاعتهّلا ىذرةشئاعو سذأ ن هىورب وشواريكمتاقثا | ىفن احنا 2

 كلام نيا( ى ا ا قودصك رص وه وةمسل ابندكل | نادك أ 0 8 و ريمك ف

 نبا

 (سنانوم)ةبتع أن باىأ ا نأ 0 0 كمارو ىلوم

 -دفزلا ف هجام نياولئامشلا ف ىزمرتلاهجرخأو نيديصتا ا ىفاك (ىردخ ا ديغس أن عد دحي) كلام نباىأ



 نءءايحدشأهؤاي-ىأدملاو ءارلابوّةمجعملانوكسفةلمهملا تقي (ءارذعلا نمايحدشأإ بو «يلعرلاءت هللا لسدهللالوسر ناك )
 لاذ ىفاهنوكناحىأةلهوملادنوكسو ةمجعمءاخرسكب (اهردخ ىف تراك. ةدلج ىااهترذع لزتإل نمىهو ءارذعلا تْنلا
 اذاناكو)اهيلو عمولواو>اك-:بابىفاهنذاةلزنماهتوكسلزنازلواهتطل هداعا,نعهراهذواهرب_غنم ءايحدشأ ذمنيح اهمافاهرتس
 هركاذافرمقلاو سمشل|لثمههجو هاب نالدهجورماك-: لولودهج وريغم ههركهناانفرعئا (ههجوىفءانفرعاتدشدرك
 لا ههجو انك أيت رز تتتخس س جسجسج

 ناكو) امهيلع مغااك
 ني>ةةب(ةرشدلا ف يطا
 ايلعلاةدلحلا مقر ىأ
 ةهارك ىندابره- غمس ىا

 ةونمملا ةإ-علاك ةل#او
 (رهاظلا قيقر)قداسال
 ىا هل _ءقامل دءك َ

 هلععابجا رد

 | ه.اعىلاعت هربا ىلصهنلالوسر ناك )ةلمهملادب ىردملا ناو اعمالاكلا مدقت دقو ىرد لا نانس نيا

 ةجامنياو ىذمرتلاو ناخيشلاهج رخآ ع يحص ثيدحلا اذهو( اهردخىفءارذعلا نمءارحدشأ سو
 ىلعب ود:هوهورطاارصقلاب و هانعم مدقت دود_ءايحو ىراخدلا قد رط نههح رخآف :صملاو

 ىهوابترذم د ةيقامل اركبل اد.وةلمهمءاروةم>ءملاذوةلمهمنيمءارذعلاو لعاقلا نءلوجن اريمعلا

 قءسملام لعقن 1لاق.هنمو اّترذعلازاو اهضةقالاقم قتل ازتعموجاذافج رفا اهم ايصدل

 رتسوأ ثدبأ اوهنيةلههملاءارلاب و لال وكم ةمجعملاءاارسكب رد لاو هنرذعوب اوهردعوباهمأأ

 مّمع بال ىهوابي واواهاهانسداهثامخ قركملاتلةناف د ا 4نرمذت ةيقواثدملا تتاح

 نمهيفاملاهردخرب_غىفءارذعلالاقينارهاظلا ناكف بناجالا نما وئايحّساك مم «ىحتسنالو
 هنذ .٠ .- 0 هن -

 2 - لقكلذ.تح رخاذا اهنالوودو جوزتو :ج رمل ااهرد ةىفامتوكيدارملات لق دع ةغاانملا
 لاقل اردهللو 0 - 9 3

 لق هولا م لقاذا اهبعامتجالا ةنظم هنوكللءاي>د تااهر دخ ىف ءاردعلان او موعتل اداراا ل يةواها>>لازواهو أح

 3 هتان || قحالو رجح نبا هلاقةدرفتمنوكت ثيحالاهردىف اهيلعلداذا امب.دييةةدارملا نارهاظلاو

 لقاذاه_جوىف ا هك اذا) لو هيل عىلا عت هللا ىلص (ناكو) الواهّثءمسام قاف هلافام ىلع اظقللا ىفةلالدال هنافهيفام

 ههرك هنااةةرعىا (ههج وقمانفرعاشسش
 غوهرخ- 2 فد رشا اههد وق حول تامالعب

 0 هرمصذ ص

 ىرصرصلا لان [مكهركياعادح اذا رالف هقوقحو ىلاعت هللادودخ ىف نكد لا ذاهنادارملاوهوحنو
 ىاثواسءاصاه.ةديحال ه: هؤايحرود# | ىف ىراذءلا قاف

 نيشلاو:دحوملاءابلا حتفبةرشدلاو فيطالا ىنعم مدقت (ةرشدلا فيطا ٍلسوهياعل اعت هللا لص ناكو)
 هجولا ىفاهبح رفلا راث ؟هروهظا ةراشلا هنمو هلك ؛سىلاو هجولاداج رهاظ ىهةلمهملاءارلاو ةمدعملا
 كلذابيةرهظ هتريشد فطال لو هيلعىلاءتهزلا ىل_صهنال في رشلا هيج وؤكلذةفرعل ةلعلاك اذهو
 هجوالوةيسفنلاتالاعقنالاراث !ةعرس همقرهظ» ىرقو هندن نمرهظرامىا(رهاظلا قمقر) ءاوقاذكو

 الوادحا تو ه.اءىلاعتهّللاىبص ملكه الىا(ادحأ هفاشبالا) ىفاسمل | هلاف رك ى دة سب هناباهري سفتل
 ىلا عت هللا ل_صهئمامرك_:كلذك رتب ىأ هإلوعقمب وصنم (,سفن مر كوءايحههركياع)ههجا و

 ادن_سمهنذ-ىفدوادونأ اور ثددحاذه(اهنعىلاعتهّللا ىذرةشئاعز ءو)ةارادموافوخال و هماع
 لابا'(اذك لوقي نالفلابام لة. ملههركيام دحأ ن ءهغلب اذالسو هيلعىلاعت هللا ىل<هللالوسر ناك )
 لوةينك-لو)لابالةريسغموا احل وقبة لج ولا. نءرع_تواأدتمهةيماهفتاامو ناشلاو لا اوه
 ةنالعونالقو لثاقلاواعذا لا نيعبالفءركياعةيانكو ةراشا(اذك نولوقي وانوعنصن ماوقألابأم

 (هلعانىمسإالو هنعى مْي) مهررغءامسأ ن عةرانك ةنالفل اونالعل اوني-يمد الاءامسأن عةيانك

 هلوةىفمالكلا قايسوىراكسنالا ماهفتسالا نمذوخأ ههركنااسع هيهنو هنع بكي ليهمسا حب رصد
 دوادوبأءاور تي دك | اذه( هنعىللاعتهللا ىذر سنى ورو) ىس مم الاكل | ىف سبل هنا لات القل ابام

 اله_سامل ناك هاتعموأ

 (هئاشال) ال_هماقيقر

 اعادحا) ه-جاوبالىا

 ةدطاخال ىأ( هده ركن

 هرهظد لبياحت رمصن

 رضاحهمضاخالوأ اكولت

 لصدأو قأي-ام.ديوت وا
 ة-.طاخملا وه ةهفاشملا
 عسوت مث هيف ىلا هيف نم
 ههجاو ىنععليقفهيؤ

 اهاعمةماك ثددحه'مو

 ىأ(سفن مركوءايح)
 هئاكح رش ل ند
 هئاخسؤ 22 مم ركو

 ريسخءايحا نادرو دقو

 هللا ىلصهللا لوسر ناك ) دوادءاوراك(امءىلاعتهّنلا ىذر ةثئاعن ع و)نامالانمةيعشهناوريخالا قأيالوهلك ( ىف افش ه )
 (اذك ل وقي) همسرواهمسووأهمسانييعتب هناشو هلاحىأ (نالفلابام ل ةدمل)هءجعبال'ىثىا(ههركيامدحأ نعمغلباذا سوه لع
 نولعفبىا(نوعندد) ماهبالا عمدريغأ وهلا موعةدافال( عملا ةغيصد ماوقالابام) هلاركنمىأ(لوقي نكلو)اذك ل عفي واىأ
 هرك ااعىأ (هنعىهيو رك: أ ام ىلاةراشااذك ل وهلا ولعقلا نمنيفنصلا عل وش هيد راواىوا رلا نم( نول وه :وأ)

 دوادوبأهاوراك(سذأىورو )رشدل !نمهلعاف صوصخالرك_ذملا ىهنوهريتعملادوضةملاذا اك رمص3 ىا( هلعافىمسسالو) اح ولم



 ىأ(لاذ)لجرلا ىأ (جرخاملف)ءايحىأ(٠ ركياع) هلباقيال ىأ(اد>أهجاوبالن اكو ونام ىأ(اثيث هلله لف) هوحنو نارفعزك ب يط نم ةءالعوأهتيعبىل(ةرفصرثأ) فورهرب_عوهو( لد رعيل عل خد مالسلا هيلع ينلاوان ألا أ(
 ريد#ةلاوأرمالا ءانع مريخ ل_سغ هلوقو ىنمثالولو ردقمبأ وحافانت>ناكل هدىذلا ارثالا ىا(اذه ل سغب هأ منك ول) هسا باحصصال
 ىاسملتلالوقاماو نويلحوءاسنلا ىز نما نالاههرك امئاواهطلتملا خسفي واهل زي ىأ ىازلا رسسكب (أ عزاب ورب و)لسغيل
 0000 م حل لح رع عئاواقنا ىازلا رسكي ا هخع عزم ىلاعت هلوقهنموىازلا مسكي هنا س ومالا نمموهفملاوضام هد ىلعءانب مهوفرع_غال ىازلا شف عرش
 نما دو حجوم تقلا

 طرشلادود- ونم مزايا

 فال طو رشملا دوج و
 ه2 قررةموهأرك هسكع

 قالخالاهذه نا ملءامم
 فاسو لاو هسا
 ةءلاق تناك ةنسحتسملا
 هيلاةيعاد ةمحسو هلع

 هرفصلا(ةرفصرث اهلج رهياعلخد)لموهيلع ىل عت هلل أ ىل_ص (هنأ) اولاقىلاسنا اوىذمرتلاو ْ

 مس ملواهتمةيةبهياع بق كلذ,بض_+ ناك هنا ىنعن نارمءِزلاو سرولانولاهبدارملاو ف ورعملانوللا |

 هللا ىل-(ناكو) هاوةبهيلاراشأ|كههركو امدودنو كلذ نعهيهننم(امز شل لةب ل) لج رلا اذه
 لاقناو ههركي اًددشههج وؤهللوق واهاقشهبطاخالىا(هركءامعادحاهجاوال) سو هلع ىلاعت

 دك هأ مئات والاق) مل .وه.1 ءىلاعت هل اىلصدلحم نملح 0 اكلذ(ح رخاملذ) ه:ديغىانايحأ هل

 هلازأاذاهلأس هلأ كهعزنيهءزنلاقبةمدعملا ىازلا حّتفب( اهعزنيوا) باضاوةرف_صلارث أ ىأ
 بهذم لكس فلا س هذ فوذءاهباوجةيطرشوإو ىنععامهوىوارلا نمكشل اوةرغصالريمذل و

 هتي2 ىف ناكن الج رلااذ_هباض+واذه كوة تددو ىأ ةي ردصم اهنا لي قودوتو ممدصُأ هريدقتو
 لاقهناهنعىلاعت هللا ىضرهدا:ة نعىراخملاىفام هدضعالوأد ود 'وءانكابةمحالا باضخ عنمىلعلد

 نءليلقْئثىأهيغدصف 'يثناك اهنااللاقفلسوهيلعملاعتهللاىلصىنلا بضخ لهاسنأ تلأس
 هنعىوراماذك وهيلا ةجاحما مدا لب اعرشهنعىونم هنال ءكرتىلع ديال نال ب اضخلل جاة حال بنشلا
 هنعىلاعت هللا ىضر سنأن عىور هناالاهيلا ةجاحلا مدعل ىا طق بضخ مل لسو هيلعىلاعت هللا لصعلا
 هلءقاماىزوحلا نبا هل ة:ك هنومدعب ىنعن اودع ملسو هيل ءىلاعت هللا بص هللا لو ررعش ىأرهنأ
 سرولاوهرف_صلاب بضخ ناك -بوهسيل ءىلاعت هلل |!ىلصهناةعاج ىوروتاناورأ ا ه.ةفان+اف

 كيسا

 ندم عمق وام ه« فاذا

 هدارا نم ةمكح رداونلا

 زاوملانايبلوارحاوزلا
 ثددحنمرهاوظلاٌق

 تدت لاو رع نيداوس

 ىلاييعت هبا ىلص ىلا

 فاك-تلا نمهيفال مهضعدكلرتامتاو ةنس. كرت دقفاهكرت ن مةنسوهةةءاحصلارباكأ كلذ ىلع هعبسو هلعفوهيلع ثحوةرغصلابباضخلاب إسوهيل ءىلاعت هللا ىلصرعأ دقو ىأرام لك رمخاذ تاقوالا ملفعمىف طح سرو سرو لاف || هكرتو تقوف غبص هنابتاماو رلا نيب ىفامركلا عج و هلعفي هنعىلاعت هللا ىضررعناكو نارفعزلاو قاختمانأو سو هيلع
 ى- من ل_وهيل عىل اعتهللاىلص ىبنلانا ليةوداو لاي باض لا اذكوودعلل بهرأوءاسنلل بحأو شو
 ريغىلع ل او ثدد_لااذ_هىفاخعاسذلا ىلع سل د:هيفناكاذاامىلءعل+ ودا تاابباضخملا ُُع

 بي_صق ىدشعو طدح

 هأورأك ثيد- هدد

 هقلا مخاوأ ف فلؤملا

 انوش خيش ىواتفو هنعىسبنمهناف هدو ىفةرغصلا لمجواهيلجر و هيديىنصنابةيحالا باضخ || معأ ىا»نهللاو ثا
 هقنذ-صو ءاسنلابهحشُتل !نمهيفام مارح هوغو برحك ةجاحري-غنمنا هنأ ى-هةيفارح> نبا هللأ ىذر 3 لا 9

 , . 2 : دحح دلع هله لولو هيون ىف ناكهنأ ىلع لل دهيفاه عزي وا ءلسغب مدقتملا لسوهيلعمتلا ىلَص داوقوةإ ةسمتنلاسر هاو راك 0 1 ١
 حيحصلا نس |نكعا خيحصلا ثيدحملا فىأ( خ.يحصلا فةشئاعتلاقو) هلاوضرعمي ل حارشل اوتيدحملالكشأا1»ىلع عب 9 اف)ى 4

 0( 0 اه هعماحف

 ىللاعت هللا لص ىنلا نكي
 (اش-فتمالواش> اف ل_سوه- ملعىلاعتهّنلا ىل ص ىنلا نكد ل) هححو ىذمرتلا هج رخأ م امعىورملا

 اي 0 اذىا(اش-انإسوهيلع حمشب با>ص( ىتا و._تالاناباخ صال وز هلوقودب نو انهناسالاةءاذب هيدارملانا رهاظلاوهيف خلاب و
 ديدُدُتك ىأ كاف ىورب وهئافص ةدشوهئايحةرثك ىلع ] د. اذهو همالك ىف شخ
 الك ةمىأ (اشحفتءالو) حئابقلا ب رعلادنع ٌسحاوقلاودحنا نءج ور ل اوهش حفلا لصاوةغلا_ لال ةبسذل] ةغيصلاف شاذ
 هقلخ نسل( قاوسالاب)توص عفر سحاصالو ىأ ةمجعملاءاخلاديدشنب (اباخصالو) ةاكتواعمط شحفل |!هنع تفنذااهردهنبودل

 ةءارقلا لاح هنو عفر ةرورضل دجاملان عز ارتحاهيفو قاو_سالا ف ىورب وهف جانبا نمهثايحو هعبط فرشو 0

 ابيلا قازرالا قوس نماماو مهقو -ىلعا بيق ساخلا مايق ن ماما قوسل امثةبطخلاو



 ةئيسةيناهلا ب رمسوهةمدل صأ اهلاهيلا 'هاصاولا ىأ(هّث تا ا ةئسلاب) ىزاحالو ىأءا لان وكسو ىازلارمكو هلوأ تشب (ىزحالو)

 اهل مدس ةئوسءازوىلاعتهلوقرف ىةحاكةثب اا ىهىاب عفدا ىلا هنو هنا حس هلو ل ىلوالا فال اهمالوأ ةروصوأ ةلكاشم

 ةنكلو ة ةحسن قف ةو(ن ك-!و! هللا لع هرحاف عاص او أمتع ن ةىلاعت هلوقل لدم كلذ قو هورارحالات" ايسراربالا تانس>اولاوانه ن مو

 نونا وحان ملالكر ةايكلاو رئاغصلا ن نءحماس وأر هاظاابا,محاص نع ضرعن ىأ ( مفصلا و)نطابلاباهوح؟ىأ (وفعن)

 هيلع مانالا ديس ءنىؤفىأ (مالكل ا اذهلثم) لوعفملاةغيصد ( يحد ةو) ينس لاح هللا زا عفصاوم مع ءاقىلاعت هلوقل

 ه نأ ةياصلادح اماللا فرفش (مالسنءاذياور نمتاروتلا نع) ماللاوةالصلا

 ناك املك اذكهونياوداصلابو هوه.ةةغلا. .ةحوصلا عفر وشو بخل نم م2 غلام ةغي ص دن دشن

 هوو لرما|قاماو ةعابحلو اومقأ ابي ةهنالقا اوسالا ص_+وادرطماساءق هل !ادباز و <قاح فرح هعم

 قعنزذم_.كلعلرتملا هنال كلذ ىلعهللان م رحالابق>أ هنال (ةيسلاة اق ؟يسلابى زحيالو)هيلاةجاحالف

 نك-او) هلوقىف كلاردتسالاب فأل عفل ان: ازاحلامدع نم مزالريغوفعلا ناكاملوهللا ىلعهرحاف حاصأو

 وقعلاوهللا قوةحودودلا نمّزوكدءالام» ءوفعلاربثك ملتوهلعللا ىلصدنا ىنجن(حقصر ووقع

 ثيد-حلا اذهو هحرش مدق:دقو ادخال ثم ءىسملا نعضارعالا حفصلاو سنزلابةذخاوثلا كرت
 0 ءعنع امهنعىلاه:هللا ىذر صاعلا نيو رع نيهللا دبع نعرخ [ىتد رطدني> يحصل ق ىورع

 ثيد_>ىف هلهقافةار وتلا فس .وهيلعىلا_عت هللا ىلصهّللالو سرةقص نءىريخأ هللاق هناراس

 هللا ىذرةئئاعتلاةىذلا (مالكللا اذ-هلثم) لوهجلل ءانبلاب( ىحدةو) هلوقيراشأهيلاو لي وط
 را نا لا عد , (مالسنيهللادعةي اورنةاروثلان ءو) اهنعىلاعت

 أرقدنك رن ثرقنأك ناووهو (ام مت عىلا ءتهللا ىذر صاءلانب ورع نب هللا دعو ) «ذعهللا ىذر

 ىفاتخادقو ايف لسوهيلعىلاعت هللا لص ىنلا ةفصنءوولأساذاوامهيفاعاملاءناكونيباتكللا
 لل ا ااد «ر>؛ناكاس,اهناوأ دارو ص هند اهترامعربيغتب ناك ل-همهم“ :؟باتكلا لهأ فب رد

 هناوامتع ءارق نم عنملاهجو ولع كل ذك ن اكاذاو عقاوا مْممزلك نا ُح محصلاوهرهاظ ن عاب ةامفرصو

 مهمال_سأاىل_هقا ضوماع مهنالاهؤو رقي ناك مهتعىلاعت هللا ىر ةءاحضلا ٌض هدن| هيأ ءدربالو مارح

 ىأ(هن :ءىورو) م-يياعدرلا دصتوك لذ فرعنمها :م عنوال هنا ارهاظااوا مممريغام مهيلع ىالمهو

 بنتك ىف هدد هنا ظفاحلا لاووءادحالا فلز غلا مامالاهرك ذاذهو سو هياعىا عت هللا ىلص ىننلا نع
 ع 5 الهئامح نمناك ا ءاع ىلا عت هللا ىلك ص( هن نا) ىلع: هللا «جر ىطو يا لاقاذكو ثيدحلا

 د ىت>وو2 هن هد سا غالاةربغ ن هرظن آةلاطا ىععرصيلات ان (دح أ هج ءىق هرصد

 ىنتملالاقأك قكرااىفاراقراص

 اأطذ قدح نه هم اعنأ اك هيفراصدالاتدثترصخو

 ىلا عت هللا ىلص (هناو) مالك ءايدالله. ةْناك ناو قاطن !اك هلو حهم اع ىن متهيؤتام مل[ 2> ليخدف

 ةيانكلا قيرطبةداععميبقلا ىنعملادر وبىأ(هركيا هيلا مالك لاهرطضا|-1ىنكي ناك ) اسوهيلع
 هرك ذو عام نال تا يسع قوذيو هناي سع ىتوذت ىد هلوقك ملسو هلع عت هللا ىلص ءئايح دش

 ىنلانع ىأ

 لد ثء>دوربيل اءاملع نممار 2 ||

 نيهللادبعو) مالسالا ىف

 ىأ(صاءلانيورسع

 وهواضيأه-ةءاورنمو
 حلاطي ناك ىشرو ىناوص

 مالءالا ءاملعلابتك

 ىأرهناةد اورىفءاحدقو

 ىد-> اق ناهمانمىف

 ىرخالا فو اذهسهندب
 ىلص ىننلا للاقفالسع
 ظودت 5 .وهيلعىلاعتهتلا
 نآرقلا ظفد نياثكلا

 ءاطعهلاساذ ف ودار وتلا

 ةفع ص نءراس نبا

 ىلا ءت هللا لص هنا لوسر

 1 ءاروتلا قل سوهلع

 اذ_هلعلو حرحضلاىف

 وأ ىلاعت هاوةلورنلمق
 كياع انلزنأ انامهقكي

 نام لكل تاتكللا
 لسعلان اوأءافتكال همف

 هنمنوسلاوءاقشهق

 (هنعىور و)ءاودوءاد

 هللا ىلص :

 قاك م-و هماعىلاعت

 فر_ءلملنك- آءام حالا

 ءالتسالهبلا ارافانئأ (قحا جو قدر د: .ثدالىأتابثالاوأ تيدثت يل ا 5 نءناك هنا ءامنالا فهدورو ى قا رعلا

 نءىأ(ه. !امااك- !اهرطضا انع) ضرب وحرصت الوجوب 6 رفذتو عاش وأن ونديدشتوعاب مدد( ىكي « ناك هناو)هيلعءأي 7

 اقتل رصتلا نحت بالام ىأ ى احلا هطبض (مكلوعقاااللءافل !ةغيصد :(ه رد ءام) هنعتوكس !|هعسالوهنمد.الئش

 00 0 رحاوتاةىلاعت هلوقوط اغلا نمك ل احوأو حن هاد" اءادتقاو هر قالب

 ثن : داحالا ىفةرهدك هرن اذ 54 كلب قهس انوأ هٌركذوأ ءربد ىلع ح هوو هولا : لعلف للة ثيحءدي تاب نيأ ىزديالهناف ظفيذس ملا ثنا لد

 اذهىلءو وبول املا فال خ ىف عوقولاو سدللا ىنتنيل حرصي ناكلالاو ا انك كااردوصةملامهفد جاسا ةايخاا كانو .هلا

 ملعأهللو هباحرصم كلذ نمماحام لمي



 وهوادبأى أ ( طقلسو هيلعىلاعت هللا ىلصهللالوسر جرف تيأرام) لئامشلا ف ىذمرتلا هاوراك (اهنعىلاهت هللا ىذرةشئاع نعو)
 فذح ىنمىأرالوهنمثدراماهنعةءاورفوءايقصالاد سايح نمآلاءايحناتداقتساامارنكل نيالا نمءايملا لاك ىلع دب

 لوالاةوبنلا مالك نمزاثدد_4|قواهنعةءانكلاهل [ تةذح ثيخاهثاي> با. فام ةغلابملاةءاهنوهوةروعلادبرتو ودعا

 7 ري شسعا| قامهللا والو ءاشتام ة:صاقىح- سالو 0 ىلايللاة بتاع شْةكملاذا اودثناو 35 تةشامم :صاق ىحة ملاذا

 ءايحلا تهذاذا |: !!الو

 4 ىأ( هترشعن س>اماو) *:(لصفإ#
 0 هياءليحاموهو مط

 ىال_الا نمناسنالا
 ةوضرلا ةفاض لاو كقفلا

 تسثكنام وهوى سكو

 ة-ددلا مول علا نم

 قوصوةي ورخالا لا عالاو

 ساو-ها طءط وهو

 ىهوو سافنالاةاعارمو

 معلا لو_صحوهو
 نههيقاعشامو ىفدالا
 وهو ىريعلاه-ثكلاا

 ل اقهطعهعفرز وم

 تامل لغرس و فاضل
 نك > الاوتعو هنا
 قدا طل ل وصح

 طساو) هلوةاذكوهلع

 هتالخا رسثنىأ هقاح

 هلع لايسسا له

 نس> ل #وإ-تو
 انااتا را هوانا
 لددكو انا ل

 قدصلا لاكو ىذالا
 قال_-خاب فاثالاو
 فان-صأعم) ىلا

 هيلصوتيلىأ (قالا
 (ثيحبف) هنيدلمهدايقناىلا

 ةنسلاوأ سجاولا لرتىلا ىدؤ ام ممومذمو هلعف هاهركد وأ هيقوث نأ ذالا ىلع ب عدو ه#ءامملا مث

 بدالا (هدأو) هبريشع نماونوك. ملواوهتمأ عمدتطل امو هترششأعم

 اهمعىلاءتهللا ىذر) قددصلا تنبةةيدصلا (ةشثاع ن عو)ريثك ثيدحلا ىف هلثموهنم ىحةسةأرلا

 جرفةنيج وزلا نمد->أ لك هيؤرز و هنا عم( طق سوهيلعىلاعت هللا ىلصهللالوسرحج رق تي أرام
 ليقفىمعلاىأ سمطااثر وج رفلاىلارظنلانامحنءاهاور ثيدح وا هوركمناكناورخ "الا
 هئايحةد_ثلادوةيلعىلاعتهللاىبصدهنا ىنعملاوب اهلا ىمعدارملا ل هقوهدالوأىعلدقو رظانلاىع

 قبطنمركذاه طقدحأ روع ىلعىل علطهنا هللا ىلع ىتما ركن مدر وإك طقدح دنع هر وع فكل
 سالابرقأو ملسو هيا ءىلاعت هللا ىلد هج وزاهمعىلاعت هللا ىذرةثثاعناف مالكم اه قسام ىلع
 همك مدع مْر مل_سوهيا ءىلاعت هللاىلص هنملالذرتملاذاف هدنع ماني واهعجاضد ناكوديلامرمحأو

 هللنا.ممايدأت هفصت لو كلذ نعشنك اماو اهريغدنعىلوالا قي رطاايفاهدن عم ثكيملاذاف اهدنع

 ىنعماذ_هوذ زيد هاةرتس نوكيفاهق صالدقوالا ب اوثلا عفرتالف انهك ني رأالم_طوقك اذهفاهرد

 3 (هترشع نس>ام او لصفق) مهفاؤاهدنع ىف ثاك_د.الهناال سوهيلع:ىلاعت هيأ

 (هدأو) مهتاماعموهبا كح أو مإهأ عمءرملا طالتخا,ىأةمدعملان مشل انوكسوةلههملانيعل اركب

 نوكال بدالاناه-يلع در و'هاقنب_>راشلا ضءدهحجرو ءرحز وكي و نس>ح ىلع فوظعم عقرلاب

 هيلع كَ عل هللا ىل_ص هلوقباسد ذأ وهو مهرابك جمايندلا لهأ بداك ند كالامهنمنابهعفداةدحالا

 ةبدأملا نهقالخالا مراكعذخالاوالعةوالوقدم <املام هتسابدالاد ىردأ:نس-اف ىر ىنبدأ ملسو

 ثيدحلاىف درو : مهام هسا هيلعوةرسملا ىنعع طسلادرووطاسدلاهنتموءءيسوتوْئدل ارشزط- دا و

 ىعماو فقدضص طسل !ةماعلالاثمأ نمومه وناك نيدلوملا مالك نم سدا ذا هط سدي ام ىنظسي ىمةمطاف

 م-هونأك نب عع سدلوىلوأ لوالاوا-ضنأهرحوهعقرز وب لهو «ءلع ىلاعت هللا لص هةاخةعسانه

 اهاصقأ دمج قالخالا نملان _سوهملع ىلاعت هّنلا لص هنالهةعسا: هللا طس ىنعم ناك أاو

 (ثرشقنا ثيحبف) هلبقام عيد يقو مفقثالثلا ظاغلالا هيف عزانت( ىلا فانصأ عم) هلوةواهتاغو
 هنز دحأ لكس مولعم ل>؟ىأ ثيدكل وهف ىأرل2مادتءهريخوه واماباوج وهو ترهتشاوترثك ىأ

 ىذلا حرمعلا تب دل! ىف(مالسا اوهالصلاهءلعهفص و قهنعىلاعت هني ىذ ر ىلعلاو ةحرمعلا رامخالا

 سو

 : هلع ىلاعت هللا ىل- صور مهر لص ةعد , : ارا (اردص س اغلا عسوأ ناك )هلئامش ىف ىذمرتلا اور

 ا

 (ةحرصعلا رايخالا) ةئالثلارومالانمركذاغىأ (ه) ترهتسشاوترثك ىأ (ترشثنا) ل-ح؟وهفىأامأ باوج ءاغلاب
 قىأ(مالسل اوةال_صا!هياعءةصوىقهنعىلاعت هللا ىذرىلءلاق) هلئامش قىذ_هرتلا ريخاممةحرصلا ران الإ اذكو

 درباملامّةحالا قزح ضالو لميالئأ (ارد_صسانلاعسوأ ناك) ةديعسلا|ثتوعنلاوهد- ملا تافصلا نمه-_دحنمأم هج

 وأ ةباور فو ابلقىألاوارد_صساةلادو+أ ناك ىحدلا ل_-صأ ىنو لاعفالاو لاوقالا ىف قالا ىالتخاولاو>الا نم هيلع

 اهض دوس[ اسمللالاقو ردن سال



 كلحرشنملاىلا هز هإوقل قد أولاو هوم ا:مدقام ىلع ةد>صحلا لوصالاو ةدمدعملا خسألا ن 051 كوبتنا قرعلا يصل عضأو فلؤملا

 ءاك نمسلةىفهللاهفذقي :رووهدرودقوح أسقنالاو حارشنالا ىععحارشلارمس ةومالساالهردضدللا حرش نأ ىلاعت هلوقو كلردص

 سانلا قد-صأو) هاورت ل-.ةتوللدادعة-الاو ىقعلا ىلع لاقالاو امندلا ن عوف احلا لاف ةمالع٠ نمكلذل لهل سفهدامع نم

 ةنوقداصلا مهسانلا ناناراعئارمضالا عضومرهاظلا عضو هيفوانايد وانأس !مهةد_صأن اكو ىأ حتفي ونوكس# حاشي (ةد4

 5 اخوة دك ىأ( ةرشع مهم وز ا اعاوطمانيهاداةنماسلسةعيبط مهلهشأ ناكو ىأ(ةكدر عميل و) سافنالا

 00 ,ًأان دحا) 1 هن 31019 دج 0057: 1005772: 1 ا جت لج 1077: 62061251905 115 كا 1:1 هت تا هج

 ءارأ | دش (فرشم

 (ىطاخال 9 ةهدكدخلا

 امين قون لوك جت 2
 هريغىلع هنأر قو ةينزاحأ

 هأ) 5-1 (ان”لاق

 ختي (لابحلا قدسا

 ل صأو] قويضىأ جرح ٌلردص ىف ن؟,الفىلاعتلاهمهفيلاك:ةرثكو سان | قاش.ه سو

 لعل غلا قالطا نمالسر ازا مزاك- !|هيديرأو قاطاق ََك ارد دةوناسألاة>هالا حاصل | ىفةحف

 ةدش ىدنمامشدد- -هيقاش ديالو: ةفصأم مءالاكن الريمضلا ماقمر ها اغلا يق عطوولا الا |

 ا 1 رك ا و ا ار 1| نالرذ نأ ن مودصأ

 يك موددا صوهق قياطاخ قاوللةقباطملاو هقدصلان اوهوالاو :.قدصلا ليضغفتلا فنامث

 ا قليضغتلا ناكولدرباا| ذهو قدصأ كاذو قداصاذهنوكي ىت> هيفتوافثااروصب فيك ةيذك

 جل ا ل :معاونأوادحاو مالك
 5 ْ هل 5 هدقروبعال ول اساماد سوي .اءىلاعت هللا ىلصوهفاعمط سانا |لهسأ ىأ

 ا سانلا لماعي ىأ (ةرمث رثع مهم أو)ماهيفةعيقحراص ىت> زاده لصالا فو وف مانسلا ةكيرعلا لصأو

 ا ,(ساحنلا وأ ان د->) مهنودن معمفطاد مو مساع حا 0

 عك مقبل 0 ىقةجرتهلو وى هم سا تفاقو هددت شملاارلا تقرت دل نقلا دولا ضد( قرمم ني ىلع نس |

 1 9 جدولا ىلع خرطي فو ضنمب وثوهو طع عج( ىطاسخالا) مالكه قو ىناسلا همم عمسو نازعملا

 0 (ىارعالانياانث) 00 | ةلمهملاءالا تفي (لابحلا قدساورأ انثد>لاق) ىتا.ذ'اودوادورأهاور ثيدسحلا ا ذهوهيفن عملا رحل اضن ريجفافدري-غنءداورهناو لهحتلا قب رطا ناب هيث( هريغ ىلع هنأر قو ههئزاحأ اممق) سايقلا فالخ نر يهارلأ ني قدا ىلع هنأ ل ةوهصوص عة يصديدأ ارم نالىراضنالك علان >1 «هنالوأ ىأر ىلع عع -# |ىلاةمسنلاو

 درا نأ تاور ظ در يا د عمملا اظذاحلا مامالاو هو مالو فل أو ةدحوملاءا ءااديدشتو

 ىأ(دوادونأاس:) 3ع

 حك ض ىفاثسحسلا

 ىأ(مادهانث)ن تسلا

 لةوديزب نيدلاخ نبا
 نيا) ناوم نيديز
 فرزالا ىأ (ناورع

 (ىنالا نيد تو) ىثمدلا

 وهى-ةلا نزو ىلع

 وادم ىدوموبأىرقملا
 0 وى اح ع

 انث) امدالاك ىأ (الاق)

 2ك نيا ءوندا:و 5 ":عىور( تلو امك نيعبس هن د ىلع .ةهريغو دج :عىور ماشلا مالعادحًاو شو( (ممنيديلولا

 ايلا نا ااركذ 5 طن نأ فلا +خاو :داقلاب و ل- ءلافاسأرناكوه-:زؤماشثلا 0 هأ ماعاوهوهاخمسُم

 0 م عم سود مام مادو نيعستو ىدحا| دلو ىرصصملا قارولا ارقلا ىدجت اانا معنلا نيهللادبع

 هنسنوعساو ىد> ا هإوةثامعد رأو نينامو نيد هن سى تاموهره- غوىل ماها بحا صرت زعل دبع

 نبنجرلاد بعد # وأ مامالاوهوةدد ثمل مهمءاح(ساحنلا نبدممورأانثدح) لاق ةروهشم هن هنج رثو

 ىركسعلادواد نين امي اسوار ءالا نيديعسابأ عمسرازبلا ىرصملا ىدسا نب ديعس نيد 0 نير

 ىوربىذلاد يعسويأ مامالاوه(ىنارعالا نياانثد->)الوك أمنيا هلاقاك ةقث ناكو نورعثك ةعاج و
 ماشهأن هدح)]ل اقةروهكملا ندا سحاص ثءشالا نس نا هما س(دوادورأ انت دح)لاقهتعدوادىلأن يس

 عاتب تقل انجن شمل را اور لعل رب نيدلاخ نب ماشه(ىنثلا نيدو ناورمونأ

 | نيسنو نيس اةنسىفوت ظءا#لا ىزنعلا ى مومونأ ى .ه1ا ني د و نايا قهّمجرثو هنيتثامو نيمدرأو

 ا: دح )لاق سداد.“ ابر هال ةعا لا جرخأ مالعالادح أ ظ الا( اولا اذ دحإ)الاقنمءئامو

 هسيقفلاعوهو هبرة مساوأر يج نمةلهبق ىهو عازؤالل بند # نيورع نب نجرلا دي عود (ىازوألا
 ةروه“ .م هجرت هأو ةقنو هو سمك | باحصأ هل يرخأو نورمُم ؟ هنع ىورو لو>؟موءاطع نع ىوردهاز

2 

 6 را ام فلأن يعب_-ى ل 010 - ةوسا ةئدر ع نب كَ ف_توأهمك اروهو هي :ءاددوق ن 0 |

 3 : اور نم م 45 نيدانلا ان موه سدأو تيدا اهلا نم مهول 3 فأن باىك وىرهزلاوةدات ةه-:عولوحكموءاطعك نيعباتلا

 رغاصإل انعء رباكالا



 لوي قاخوةمل-ىفأن ءوال_.رمامبءاكرباحو س: [ن ءىور اميل ارصنوبا ةثلشم مسك ف حاقب (رم كاسل

 ءنباو هبعش هن :عىورن :,دملاىلاو فلأامهندب يثار ةىاز مذ (ةدارزنبدعسأن بن جرلا دبع نب د# ىنتدح
 رعسأو هو ةقئاطوةند.

 هللا بص ىنالةطرش *|!بحاصوهو ئرز#ل اهّللادبعونأوهوةدابع نبا ىأ ( دعس ْنب سدقن ءاور رارزنيدعس هالاقب خأ هلوزمحلاب

 ءاهدلاو ىأرلا ىوذ نءاديساد اوجال_يجالي لوطا طرغمامخض ناكوةغثاطو ىلع ىلأ نباوىعشلا هنع ىور سو اع ىلاعت

 تا اور وق رطل فيز شراكوقسةعلانإ- لرشع ىنثالا» ءايقتلادحاو حرز مرتك سكر وهو مدعللاو
 لاق) ةيواعمةفال نرش آىفةن ,دلاب فوت نوالادوسأناكوالوج كلذ عمناكوانلاو ماب يس دقل ىرتسشنو انددول لوقت رادنالا

 نسحذا هرابح[ د ةفتو هراكص أ دهعت هتداعن هناك ذا( لسوهياعىلاعت هللا ىلد بم 2 هللالوسر)انمادحاووأاناباىأ(انراز

 ماتو نامالا نم دهعلا

 ىأ(رك ذو) ناسحالا
 هل وطىأ(ةصق) سف

 قناكوىأ(اهرخآىف)
 هلوقك_صقلا فاترخآ
 ىنلاىأ (دارأاملذ)

 مالسأ و ةهالصلاهيلع

 عودرلا ىأ(فارصنالا)

 د-ةناكو هلزخه ىلا

 د_صقهل-ج رىلعءأج
 (برسق) نبأ ديزل
 مدد ىأءارلا ددد_كنب

 هيلاةخ_سنىقو )هك

 هيكريا ىأ(اراج دعس])

 هءلءاجرتوهيلااقطا“
 ءاطديدشتب (أطو)

 (هيلع) لحرىأز ءهق

 دع سعت ه-ذمو لج

 ىذلا ىأ ةفيطقلا
 اهملصحت ١ مم وأخ وأب امعل

 ىلص هللا ل وسر بك رذ)
 باهزلا اذا( ملسوهيلعملاعتهثلا

 عسل ةدس قوش لح 4 |ةءاودامعلا ع نموهوليلقلا د ريدك ةنزب(ريسثك ىنأن بى تعمس لاق)

 (ةرارز ني دعس نب نجرلا دم غنيد هئانن دح) لاهن اريملا قد هج رتوةمسلا هلجرخأو ةثامو نب رشعو

 جرخأ ةقثو هوة :«دملا ىلاودعسأ نب نجلا دبع ني هللا دمع نب نجسرأ ادهعني دعو هو ةمجعملاءازلا م د

 جررخلاديسىج رزخلا ماد نب ةدابعنب (دعسني سق نع)ةثامو نب رشعو عد رأةنس فوتو 3
 ىأرلا ىوذوةاهدلا نمناكودجأو سلا هلجرخأ سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر طرش ب>اصو

 هللالوسرانرازلاو)هنعىلاعتهللاىذرةي واعمهذالخرخ [ىفةنيد ملا, ىفوتاداوجاليج ةماعلا لي وط

 هيرضق هاج رق اليل لجر هاعدةدارع ني دغس ناك و هءاهص أدق" ىقهيداع ىلع( ل توهياعىلاعت هللا ىلص

 نيهللا دبع عمل قوام ىش(ةصقرك دوز ةدوج دو .1ءىلاعت هللا ىلص هللا ل وسر هءا هاوشاف ةهقمسا

 ناك واليص هياد رابغ سلما د ةقمهرب غو نيمل لا طالخا عم سلاج وهو هب رمذا لول نأ

 ىلا عج راانيلءاوريغتالاسوهي !ءىلاعت هللا ىلص هلل الوسرأ لاقو «ثادرب هم: لوم س نيرمذ لسوهيلع
 ل اوسرمهعنذأوم 1 وسناا وجهى نيك رش كآ رسما عمل وما ملا ىئساوهياع صصقاوانملءاحن وكل- 8(

 هللاَد هاكلذرك 1 ا ردع اع اخد ىت>هتياد بكر مثل وهيلعىلاهتهقلا ىلص هللا

 ىزلا قاب كلذهلادراماث هوم ءصعل نأ ىلع ةريد ءلاهذه لهأق غن ادا عفص |وهذ ءفعأ هللا لوسراب

 دارا أاملف)ة صقل أ رخآىأ(اه رخآف) لس .وه.اعىلاعت هللا ىصهننال وس رهنءاقعفكلدد ق ق رهبان

 لجوربو هلءاسكى ع(ةقيطقبهيلءاطو) همك ريل(اراج)هنعىلاعت هللا ىذر(دعس هإبرقفارصنالا
 ىلصوللا لوشر بكر ة)ةزمهوةلمهملاءاطلا ديدي ءاطووءياعبكريل هلةءاطورا#لارهظ ىلءهعذو

 ق ذو هتمد ىفهغم نك ىأ( 2 .وهيلعهزنا لص هللا ل وسر ب ص سنقاي) هن ؛ال(دعسلاومث سو: ءاعهللا

 هللا ىذردع هدي زنيةماسا هفل+اقد مرا جىلعن اك ءاجامل لو هيل عمل اعت هلا ىلص هنا ثيدحلا اذه

 هللا ىلص هل دعس ب هوو هيءاح ىذلا را#لا ىلعةءاسا ىسوهدحوهيكربلا راج واط عا ا هنعىلاعت

 راما ىلع عم(بكر ل ملسو هيلع عت هللا ىله هللا لوسر لاق سدة لاق) را#اكلذ مو هيلعىلاعت

 ع مي يعلو ”مدخف ىذملاباز وفوابدأ:هعمبوكرلا (تدباف)

 بكرا) الاقمالسلا هيلعهنا( ىرخأ 4 ؛اورفو) -وهيلع هللا لص هرمالالاثتم|(تقرصناف) يم دع

 ىتامأ

 لاقمث) انايك رمهعوجروةاشمةا ذل! ى ارباك ل جيصتةيود علاتاررورمض نم هناف ب ابالا فال خةدابعلا ةقيقح:دابعلامل

 ه_.همأى ىدلا لصأ قوه_ةمدخو تركك ىف نك ىأ» احنا تشب ( لس وهيلعىلاهت هللا لص هللا لوسر بد ٌ,سدق )دلو ىأ (دعس
 ا ا مريثك ىف لهفه. ئالريغه:هراصتخاهنا رهاظلاو

0 

 (فرصن:نااماو بكرتنا اما ناقف) ه-:مءايحو أهسءمايدات تعنمما ىأ (تدباف) ىرخأ ةءادىلعوأىىءاضي[ تن ىأ(بكرا
وبدالا فدوادوبأ اور ثي 7 -4اونيمكس 2 !ن- أو نب رمالا نوهأت رتسخاف ىأ(تفرصناف)اهبيف امارسكو

 ن0 ةلا

 امهريغلوأ امهدحالوأ امى أ(ىرخأةي اودفو) ليل و



 قبوكرلاىأ فقخت دقومد_كلالادلا عشب (اهمد-قةعىلوأ) ةوةلاب ولو ىأ (ةدادلا ب>اصف) ىعادق ىأ هلوأ حّتشب (ىامأ

 قو كاواهر دنت 7-5 ةدلا لص ىو نذأ ن مالا ةياور فو اهرد_صب قدح ةبادلا بح اص ةدد عم قرط ىقءاحا م هردص

 ىفاك(ملسويلعىلاعتهللاىل_صى تلا اكو) حمال خسنلاو ةدمتعملا لوصالل فلاخع اضوأاذههعب دصواههد_ةعىلوأةل اور

 ىلاعت هلوق ةنمدافتساك مهعمحو م.م باميفةغلالا عقونىأ ماللادبد_ثنب(م مغلوب ) ةلاهىلأن يدنهشي دح نم ىذهرثل | لئامش

 نيبفاأوىلاعت هلوقنهىر كد ؛ !ىقاضءأ فد لاثلا ىنواو لية الا ىىلا ءنهللا ىلا يلاملادا:ساىقاش :الوهو ب , وأقنيدفلاق

 هلأ نكس اوثيمرذا د مراموىلاعاو هناحمس هلوق ليبق نمي الان افم- ,مولق نيب تفلأماعج ضرالا ام تقفنأ ول م-ولق

 فلوو هغاأ نمؤملادر والود" الامف ع نهةجرامبق كاش هلوقهملا أرمش» .اكم فلات وهعم مهعل ون نأك ىنعملاوأ ىر

 فاو وفلاب ن مولا هظفاو ربأح نع ىطقرادلاهاور ودع نب لوس نك دي يقدح لءاد راكفلونالوفلانالنميق ريخالو
 هدم رعط امان لسا ده ةقمؤضاءاعلا رسكب لبق وديدشتلا(مهر ةنءالو) فلو. الوفلاءالن ىف مقربخالو

 ديكاتلاك وهف مهعابم | ”تتحس-للللللططلللسخلخل
 20 31 ه-2 ءوأهمدةماهردضيدأر ماو خسذلا صعب ىفانه عقواذهو (اهرد_ص ق>أةبادلا بحاصف ىمامأ

 5 : نينثالا قوقامل قو كلذ قد الدعم عضةيادلا ن نك ملاذا ةثالث اوراصولو فادرالازاو> ىلع ل لد مهرمشدب ىعملاوا هل اسأ

 6-2 مهرفنيإلو ناكو) هلاهجهو هنانعن مإ_بوهلءىلاعتهّللا لصوهوأ ناك امرابتعابةبادلا بحاص هلوقو هوركم
 اوريكوا ورفع ار نأميا دادزيلمهاراذمو مها ,اننيما ملا فلوي ىأ(مهفاؤ ود مل_سو هيلع ىلاعت هلل هللا لص هللا لوسر

 ءاورام علو دالو ىأ(م هرفشالو) ه-ءااددوك اودرطاخر يصاصا## ناك نم نسحيلو مالسالابدهعسل ردناك نم

 ب او ىاستلاو دجأ )م ودلك 3 رك مركب وز مومولقةفل ولان مدهعاسل د رق ناك ن مباهذو مه 2 وفنل أ دس رطبا فاك

 هللأ ىذر سن أ نعهدأم لءد<ىأ )م ملعهياوو) ركسلا قل اك رغو متاح نب ىدع عم لهفاك هن قلي ط امه ءاعرب

 مزك م رك وزه:ءىلاعت نادمهدقو لعمل واكمه :رايدل ابو هيلعيلاعتهللا ىلصءد:ءنماوعح راذامهيلعايلاو م 00

 صيصختااكوه( موق لك رع نم )هب ردج ىتحد>أ للاكل ن ناكر بالن أ مزح ن نمهنال( مهم سرت وسانلارذحتو) طعن كلام

 ثيدح ىو معلا دعد هرشدلا مهاقلي مونمهسارتحا عما سو ه-يلعمل 7 :هللا لص ناك ىأ (هرشب مهتمد_>أ نع ىوطت نأ

 هره-غو هحامنء!ءاود ءدقدعأو ءاذاك مد /مءىوطي الكم كد طاسبهساشاو : رشدهمشقمهعم أح ا

 ةراععلا نم ةعاج دع رع

 عر اذ 9 هطاسأتم ه وط ىذماماذاف 37 طاس نم اد_نلا سلاما

 ةباورقوهومرك اذموق هللا ىضرهباخأ ن د (هياصأ دقق ) لسو «ياعيىلاعتهتلاىلص هنمدووممل(مقلختالو)

 هوفرك اذ رئازلا انااذا || مدعلا نالمدعلا نمصخأدققلا بغا رلالاوءدهعمن نم هيلا لس ر وأهرو رب وأهنعلأس مهعىلاعت

 ماللاد,دشتب (هيلاوبو) مدقتملا دهعلا ف رعت دهعتلاو ْئذلا ناد-ةففرعتدقفتلا ةقرق د نكلدهعتلادةغّدلاو دوجولا دعد

 هلع 5 روسكمملا هيقيطأم هم-ممالأك ى طعن :ىأ (هبصنهثاساجلك ىطعن) م سوهيلعىلاءنهللا لص ناك ( و)

 (م-لاع) اريمأو انلاو نا نط : هردقطل نم هاربا ىأ (هئمهيلع مرك أ ادحأ نا ه«-سلح بسكال ) ةريساأسو

 - دلاوراتاالماقبا هيدانهدنهسلجىأ هم ..كاحنم) هريسغ نم رثك اهبل سوهيلعىلاعتهللاىل_ص هنا لوسر

 مهرأت !قرهظالم هرارش ةركمنمزرتكىأ (مهنم سرتتتو) هلوقهريسغت و مهخانع ىأةم-جءملا لالا حّمفب (سانلا ردح 2

 كنان 0 |نماوسرك_>|هب اور فوههجومنلا مركى لعن عباوثلا ف خي كلاوبأ اورام ىلع نظلاءوسمزحادر قدك

 وعسل 9 ,(هر 0 ,ء) ع وعقد ىأ( ىو «نأربغنم) هنعىلاءتهللأ ىكر ست :|نعىدعنباو طسوالاق ىقاريطلاهاور

 مهلطت ى ءأ(هءاصأ) ألدهعت د ةحيسسا ق و (دقعمي ) اهيقن ةغلابمل الفدا زو هقاخ ةقالطالو ىأ( هةلخالو) ههج ودشاك أ: دحوملا

 لك ىطعب 0 م اخ اوعادد اوم عمل مرو ريقمهتمدي رصحشم زالمو هتمدخ ن ءعنام لاف رعيلممعلا لا مهل وحأ سسوحتت 5

 رمق .(سسالإلةرا اثدووراشاواذخ تافكلاو وهحوةقالطوأ مالكوأ مال_بهظحأ (هبيصن)هسسلاحنم -جىأ ةئانتلحت

 (هنم) سوه ال ل دل ىلعىأ؛ 00 أءمرك 5 أ)هئاساجن مىأ(ادحأنا) هسلاجىأ(هسلج -)ن االوأ اهحتقونيسلا

 هنباىلص ينل أىأ أ(ه-لاحن )ةمآر 5اس أ >> اوددوملا فاحسأو ةغلالا عاونأن م هلانبامل هنابسح سسك سيلا كلذ ن نمىأ

 ةلاكمو ةبضاما سو هلع ىلاعت



 ىلع مهمعتوءايلاوءارلاببرقلان .تلعاقم براقو ةيطرشالةل رين هوديدرمللال ع :ونمالوأ 5 3 ١ خأوأ ةيئ 1 ,دىأ(ةجاحمهررا ةوأ)

 ىلع هذ سدحو سومو عىجلاعت هللا ىل_دوراظ :ذا ىأ(هرباص) هعم سل جاذاهساحلا ةءاكه «مماو ىأه«واقوأ ل اقف كاطنالا

 ىلءسدت :لاب(هتعفرصن ما هلل غال هنا حصالاو لهدفريمض(وه) هرراةموأه سلاح ىأ(نوكي ىد>) اريد مهي>اصدي بام

 ةادغلاب مهر نوعدب نيذلا عمك سقنرمداو هىلاعت هلوقا هاك اًذهوهسفنع اعلن نمهسلاكع فرمعذي ى>هريص ف خلان ىنءملاو ناكربخ

 ىأ(امجالا) اهل. .ةاممكلا هعمضزوحيو ةددثملالاذلا حاب ,(هدربل) ةيطع بلط ىأ (ةجاح هلاسن موزة الادهح ونوددرب ى *ءاأو

 نصر ءناما وىلاعت هلوقبال_عقزرليه-نك (لوقل |نمروسع وأ) هلوق ى_عمو هواة هدعوبوأ اهيلعر دق ثوحا يعد ةحاحاب

 ةلازاوأاهلي_صح:ب هلءاعدلار وسما لوقلان موار وسمالوقم هلىل-ةق ع اهوح رد رنمة-جرءاغتيا مهنع

 0 2 1 3 8 2 ٍه 2 5-2 | حنمدقير رطىلءواف أماط

 ىد>)هحل أوحهرك دو هلاوس ىلع ر عصى أ (هرباص) هري_موأ هيسثم لاح هعمزاك ىأ(ةجاحهيراقوأ ( هااحول_تالوأ وأ 2

 أ (اممالا دك 1 5 نكو) هيكل اموأ هتنراةمنععجارلا ىأ (ه4-:عفرمنل أودنوك امهد> نع لدكس اذا

 ااا اعنا
 روما لبق متادعوو
 لوعةمرسأل ةوردصم

 بصنلاب , (سان !|عسودق)

 مم هاء ومهسعىأ

 رو رس 5 (هط-س)

 هلأ بيطو هرهاظ

 ه 0 ةجروادوج

 واوه:ل وأ هدعوك (لوةلنهروسعوأ) لسوهيلعىلاعت هللا ىل_صهنءاسهأس ىنلهتجاح هئطعأب
 برم ةذرب رى -صم طس هغاةوهط_تد سا هلاعسودق]اروسمالوةم هل ةوىلاعت لاووملل- لا عنا

 فولط قا اذكو لعن سولاف عوفر وهو مو اكل اهيا مهنا اعريم_ذل 6

 ناك-ااك هرشبىعع 1 هااىلعد" ءسون ىءعهط_س لك 3 كاوا اى عم مدل -_ٍ دقو هلع

 هللا ىلص راص ىأ(انأمفراصق) ه ه-فاونكل ءىذلان اكل اكم ههلذل ءلعج نسحلاهقلخاذك وسبح رلا

 ناكاميلا عت هاوةى اد. الوهو ميياعةقغكلاو موب ىفطللا يف بالاةازنهمأ مل سو ه-.لعىلاعت

 زوال هناىلابهذةيعفاشلاءأ ماع ض عب نآأالا هيةيقحلا ةررالا هم ىننملا نال كلاجر نمد أنآ دهم

 نينمؤملا تاهمأ لسو هيلع عت هللا ىل هنأ للا ةباك نينه بأ لسوهيلعىلاعتهّنلاىلص هللا, نأ

 قو هوءزاوح ىلعد_:ءىلاعتهّللا ىذر ىفاشلا صنوبالاك هنا لابائاوةد"الاوذ_هرهااظب الع

 3 ١ ء ىلا عت هللا ىلص هنوكو أت :اناوار وك ذوه2ءالبأ مالسلاوةالصلام ريلععاب هنالا نم ىن لك اذكو

 ىلاعت هللا ىل.صدج وزتركأ 1 نمىلع ادري "الاف هاقنائاو ةهادلاب مولعمأي ققمةحابأ سدل ملسو

 وهياعىلا_ءت هللا ىله همصعدللا' نال( اوسو4 هد :ءاوراصو)» نم ىذلاديزةأرعاب سو هم ع

 ىلأن با مسوهيلعىلاعتللا ىلده.هقصواذكو ىوملا عمل_لاىلء هلل ماا ةسفنا| ضارغالا ىنذ

 نيهفصواذهب) هلوعب 0 هللا هجر ىنصملاه أ اراسأ إي هنعىورملا ع _يعصلا ثيدحملا قهبسبر ةلاه

 فيلح ةلاهورأ ءوبأود_:ههمساودلي وختذبامعىلاعت هللا ىذر نينموملا مأ ةحدخنب (ةلاهىأ

 ةدخ جب وزت ناكوةرارز نب سايل نيئلاسل-.ق ةودر ار ز نيش انب ليةفهمسأىف نأ عفت ادع

 نبا هدعاضي أ |ادذه ىمس دلولا هوادنه هلت دلو لسو هيل عىلاعت هللا ىلد ىذلا لقا معىل اعن هيا ىدر

 تمدقو ل < |ةعقوىفههجومللا مركىلععمل“ ةةيامعلارأ 5ك نمد ئشدهورأوةب املا معوبأوةدنم

 اذهىف وهيل ءىلاعت هللا ىلههعصو ىفه:عدهللا ى ذرةلاهىلأن ب (لاقإلاذهىل + ن نمطسلاب هنجرت

 إ دحأ هجو فس عن الهش اًميودحولاةقالط ىأ ةمحملانوك موءامأ ارميكي ؛(رشدلا ماد ناكو) ثيدحما

 اما_تو ةرقحمو اوقعو

 (هقاؤ) هلوةفهطاسناوأ
 لوالا ىل_ءو هلره_سقت

 2 ع 1 2

 احكي

 هلوفقدنع :ذائةءارق أرق

 ني* :موملاىلوأ ىذا ىلاعت

 هسحاوز ًاومهسفنأ نع
 كل

 هتمالبأى :لك نا عم

 لك اول-ضفأ ل
 هدإول بالا نهيب رث

 هداحتال بيسي الاذا
 لهس) ىلا عب : هزوةه.لارعشت وهداعساو.دادمال ثعابىنلاو

 هتمصعل بوسه ىأ(ع اوس مهعمهقلخ نس مهقحةأعامىف ىأ ) قمل ىقهد_:ع)مهاكس انلا ىأ (اوراصو) مهاربا كيبأ هلم

 دنهوهو(ةلاهىنأنباهفصو) ة همم لا فاصوالا نمرك ذامىأ(اذ-ج)ةي وسلا فالخىلءعةل ما اةيسفنلا ضارغالان ١

 ىباشإ ورقة مجاولا ال1 اع (نفيلا مان _سوه_لعىلاعتهلنا لص ىنلاىأ (ناكو)ةلاه نأ ن باىأ(لا و ةحدخ نمبر

 مزاول ن-هنزلاو ىلا عمنطاسلاب وىنلخلا عمرهاشظلابهناف ناوذعلا ىف نطاسلاورهاظا|فالةخال نازحالاريثك ناك هنأ
 راقتفالاو لذلاوراسكنالا



 ( ظياغالو)لوقلا ىف ىلا ديس ىأ ( لة سدل)هديد_ءالىأةرو دك لاءايلا ديد شن (بنا لا نيل) هبعصالىأ (ىالالهس)
 هخ-سىفاذكوةءاو رىو(باخسال و)لعفلا قباتلا اظياةولوقلا ىف ظيلغلا ظفلاام_ممعهللا ىدر سا.ءنءا لاق لعفلا ف ىأ

 نم هل «غبامدحأ ىلهبيهاالن اكو ىأب ثاعة-غاابم(بايعالو) هل عفو هاوةقيشخاذىأ (شاخلالو) حايصل اريثك ىأداطلاب

 يلعلاعنهد_عيىذلاو وهىفاسملّدا|لاقريرغتو لب د د_صقي لب رييعتو سديعتريغ نمهنع ى-مئاهوركموأام ا ناكاذاو حام

 مزلالاو ل-طىذ ىأ ديبعلا ماللظد كيرامو.ل-ثهورمالا صهد موزالة-غلامملاعقباسلو حدم ىذدالو يعىذب سدأ ىأ بسلا

 ىفغلاميالىأ دام ةغلابم( حادمألو) نختالاك حدم ىذ ىلالب يع ىذ ىف م: سب ةبسنلا ىل ءاممنالام هريظن اذه سدا تاقدضعب
 لفاغتي) هلوقددن مب وةذالارظانالةمعنالارك اتناك هنالةياور فءاحاكهمذيالواماعطحد_ءالوءارطاىلا ىدون اعدسحأ حدم
 ساالان مءاب حم لدسد ةوزمهنوك_فءابمضن(س بالو الصأ ماد_لعبترتءالاهالعفوالوةهبحال يأ( ىدرتشالاع

 ىلاعت هللا ىل_صهسيل اعجار(هنم) هاوةقريمصلاو درا نممزاللا سال دعتموهىذلا ل اءفالا بان نذ

 سايبالىنعملاو وهيل

 هدو> صيق نم دل

 هدوجو ه هركرثأو
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 ْ ىلاعتهّللا لص هل دحأ لك لوصوه ب ةحرصم:راعتسا (بناحلانيلإ) انزحالوا .عصال( الا لهس)
 سدا ضرالا نم ني بنا 4 ه2 للي ةوهماطرال هناك نم هنمز ار نمل يدر هنمءدب راو دو هيلع

 هو ركموهو ش ركلاءامىأ ظفلا نمراع:_سم قالا هيركلا ظفلا ( ظيلغالو افي رسل) نزح
 هنوك < دلازن واساو ٠ 1 .٠ 3 .٠ ؛ةءاءرزز“ .٠ ا م م هاا 005 .6 1

 َضءل اعتلال زم اك ىلاعلل ريع سأف ماسالا ىق هل بص اوةقرلاد_ض ظاغلاو بغارلا هلاذاكةر ورذا اةدشىفالا لوانشبال

 ٍِح كي 2 ا مجدوصقلاوةغلابم ءيصاهاكهذ_هوةقي رثلاهبقنلالو هئارطا لا ىدؤراعدحال(حادمالو)
 داهمت نه شن ال

 اد_-|ه-:ء لئاغتام
 ثيك هب 5-5 هلقاعت

 هيدوصقملا ل ةودي.عال ماللد كب راموىلاعت هلوةىفهولاؤ أك ىنذللةعجارةغاامملاوأ نابل هرامتك ةمسنلا
 ىلا عت هللا ىل_ص هللالوسر نماظاغأو ظؤ[تنأ ام-معىلاعتهّنلا ىذر رمعل سذأ لوقو لعفلا لصأ

 ها ءىلاعت هللا بصهنءاريقن وهيؤةظاغل | لصأ دود ودوصقملا لي ةفهلكلذ تور” ىذنشي لسوهيلع

 ناك ةظاغ فاو د حياوىلاعت هاوق ىفكنيكر ملا ىلع كلذ تابث ادا راوأ لي_ضفتل 3 ةيقحالإ سو
 ىلا عت هللا ىل_صلاقاذإوابذك ناك اذاام فال ل ىف ناك اذا مانقتمن ودم | ةمىف نس>سدق حدملا
 ىأراذاىأ (ىمتشالا_علفاغتي) ه.ةهرحولادح أ ىلع نيحادملاهوج و ىفبارتلااود>| سو هيلع

 مئاهياع بترتءالا_مكلذ ناك اذاهآراس هنأ نظر ىتح هنع لكاغت هاضربال أ يش لسو هيا عىلاعت هللا لص

 وسهف كلذك نوكيال

 لوصالا ىفالا فلام
 قفائمو ى-ءملاةض نهم

 روهط ن-< هاعمدوا 1

 ةياع كادت ل ال اا ىأ سوه يا عىلاعت هللا ىلص هلدنم .ريمضو لو عقال ىبم(هنم سن ونالو)

 تناك ىلاةزمهلارسكوةيّدحَتل اءانثملا مضي لعافللا ينم ىور وه :مد_ح؟سأييال لفاغتي لسو

 دماج رمال رس أب اذ.لعج أه :مادحأ سن ةنالئأ وعمل اد_دقعل فود هلوعفمو ةحومفم

 ىلاسمل2 ا !لعجو ىنعملا

 همس والو هلوق
 لاقو ىهتش الىلءافطع

 هوو ق مكة ملام ىأ 00 : 5 6 7-
 1 0 مهتنا هللا نمةجرامبفىلاعت لاقو) ىثاوحا ماب رأرمدمقا ادذ_هىلءعوه-:ءلفاغت كريم_لاف

 نإ هه كأم ع 2 ه 1 -

 0 0 0 لدبةجروةفوصوم ةرك:ل-يقوديك اةللةدئازام (كلوحنماوضةنالس الا ظيلغاظفتنك وأو
 هروضح نكمامم ناك هلعقامنا لاقوام هلت ومش ىغملاؤهدرومهفتنا ةميظعةجر ىابىأةيمدعت ةيماهقتسا ليقوهنم

 2 2 سس سس سس شششسسساشا7 شلش ششششش

 طونةلاوهسايلاودر وسكمةزمهمئتواولانوكسو هاوأ مك وهسب قول وهنقو َّق ) َك ئ 6 ١

 ىذ رةشئاعثي دحاذه رس, ءلاق هاف اك” ه-:نكم ملكلذ نمهدحتلامو هل هع د حابملا نم هلوانت هلز وكاس ءدج وامىأ
 هيفاموى منا ثيدحلاب رش هوةسامو ل ءةهومءطأامو لك اءومعطأ نا هب ,مشيالوامأعط مهام اله لهأ ىفناك هناا ّمعىلاعتهللا

 هدد .ثمهروكمءأيوةحوتفمةزمجم مث هاوأ عذب زو< نأ جيش وةرمهاريسكي هطبض هنا ىلا نع هل قن دعب ىك اطنالا لاو حال

 هللالاقو) قالك ةياورالةعداتةياردلا ن وكت نأ ى شو ىستناى رهو لا هاكح سال اذكو سنا لم :نالفهنم سلة
 مهلعلواولاواذك ديك اةالّددِ راموهجريةربدقتلاو معلا متحارثك ومهكقالخأ تاهسىأ (مهتناهلبا نمةج :رامسقىلاعت

 حقوأ امهننب عجلاوقي ريسفتةجروةيماهتاامزوكي نأ دعس الو مخفتالدرغملاريكذتلا نب ونت نمداغتسملا مظعتلا ديك اناودارأ
 اوةرغ ىأ (اوضفنال) قالا ىلعهيساقىأ(ىلعلا ظيلغ) لذا ئييسىأ (اظفتنك و لو)ةيضقلاةدافا ىف ةيسفنلا بنارلل
 مهرفمتس اوم-ممعفءافىلاع”هلوقىهوةد'ال اةمضامأو كلوطوكإضةوك دحر نماوينص»موكلوقي اوعفتن لو(كلو>نم)

 اهريسفتب اهجزمو ىكدلا اهحرشن اكن اوءاغشلا سن ىف ت دلفرمالا ىف مهر واشو



 هذهىب_«مىقليقذتواويلعى كلا رص ةاوةثيعلا ىدحل ىقىنلاب عفداىلاعت د ىقو( نأ الاقنخا نه اازون ,مقدا كاي 0
 ةيصعلاةعاطلاب عفدا لبق 5 هنوعص: ءاع ءأ نف ىلاءتو هن اد مس هلَوَق نمد _هدامهدب ب و كرش |ةمدسمل حولا ةماكب عفد| هي دن الأ

 ىوتس الوىلاعت هلوةله" كه وةيصءملاةب وت هلابعذداو هيووضمثن د -4 |قدرواك اه>؟ةن_س>اهعمتاف ةئستيملعاذاىأ

 اضيأةنسح اهلئعةبقاعماتناكنا واتاطمن 01 ىهىلاةنس<اناهاباقو اهمع حفص ىأن سحأ ىهىتاابعفدا ةثيسلاالو ةنسحلا
 هب ”اكةوادعهنسب وكسب ىذلا اذا" الاماعوتأن ايدلارعأ ىف ةنهادملا ىلا كلذدوت. تا ماكل اكو كأم نتكلم

 ملعلاع.هملاوههناهلنابدعم_ماق غ غرتناط هدد نمك.:غزئاماو مع اطدح .وذالااهاقأب دامو و ريص نزلا الا اهاةليامو مجىلو

 ملسوهيلعىلاءتهشلاىل_ص ذل انا ىورام:دب هي وقاخلا ةرشاءمىف قالا نش >ناسل تالخاوهةيناثلا ةآالا ىندمن اك شالو
 لقثلا عورتدقفى سلا كة يكقوي مهسوفن ىل اا الائىوذى 3 ب لامك صوأ ىلا غصالاقفيصخ ىنارعأ هءاج

 تر م ل ل ل وعل حم ا ل ل ل ا و و سل ا و م 00 فءافل لانا همه ْنأَف

 اوضفناسلقلا ظياغاظفتنك وكنا ىنءماوهليصفت ل<اذ_هسلوهحارشإ هفاكهجتءالانأ 9
 امركم

 ل لت نزاع ويشتد :اجنيلبكنك-لو كاعاو .ةحيرواو قرف” ىأكنع مالكلا كنعاوسنخ ناو
 عقدالاقو) هيلع مالكا مدقندقو ةةد تالا نم ه.لعدللا ل حاعه. اعنأ. ةمااذهو مة 0 الو

 ةحاحالوةثسلا 5 | هقناس> الاوز وأ 5 2 :ااوعفصلا نسحأ ىه ىلا هنا الا( ةدشلا نسح أى ه ىلا 20 0 8

 ىلاعت تادنع نسحالاه.دار 1انآت نسح الاباعقد نوكيالهنال ندلا ف ن هو همق ع نكيملاعاهديم 1 - 382 0 |

 مدقور كنا ةةدسلاو فو رعملاب مالا ل -يقو ةلرشلاةشسسلاود محو تل يهىأال-هتو كا اولاقىذلا 5 مب

 ل
 هللاىلص(ناكو) هريسغبالا ذم عقدا, ىأرص 4 ادع صقو مام ههزلل غب رصلا لوعف لا ىلعر ورم غاوراجلا ف لقب ل

 ىلاعت هللا لص هتمالا»:رمثتواميلعتو هراطأ خل ارب - هلزتا وأ هماعط) (هأعد نسي ) مل-_سوهي ءاعىلاو عب ا 5 عارم

 0000 احا تدع فواد ر شو ضرعتتملو هيااوعدملاز أك ا بيسو هوأع 5 1 ىلامتتا ل

 كلذنوك.الف ةحيهمعلا ثدداحالا قاهبرمالادو رواد افكوأ أة.عةمحاو سرعا اةوعدلي احانأ نم ١ 0 "ا هدأ 7

 حرصأم اضنأةي _:ءاهيقبوجولامد»ب ل_قهنالدرأو رب 00 سل ىنارعالا لاق ا اي اقل طاب نرختولا ةددب ل ةهنالدرا ورع ةاقالخألا نراكمو لضمان ناسي خلد جادا سم
 صيصختلا ىذ2ةيامةراسعا! ىف سلواهرب_غومالولا ن ممعالا ىلع لوما ذه لولو 3

 رابخال كيسلاهراخاو سحت ليقو رهاظو هاك ىرسنلا ةمدأ وفنمو سرع ةه+ ءآو ريغل ةداحا بحتالو 2 السما 10 ا

 صض*22مهنال(اعارك تناكواو) ةقدصلاال )ص دفالب#ب) مل سوهياعىلاعت هللا ل-صناك( وهيك 1 . 1

 ىل_ص تلا أ( ناكو)
 تالا ةءكرلاتحتام ىهوتامهملانيعلاو قفل ل ه-هملاءارلا عّتفو فاكس مض عار كو باحتلال 8 لا 9

 نودام عاركلا ل سبقو هر و اواو ةماك لماع مل ادم امه .لصوولوفلالاو رغاخمأو - : اما 8

 ىل_صهللالوسرلاق كلام نب س:أ نه ىذمرتلا فو هقرط يش لك عاركل -.ةوباودلا نءبعكما ا 7 6 ف 2 ١
 ناكم م د ىناثلا عاركو تدجالع اركىلا تيعدولو تاق عار اىدهأول او ه-,اعىلاعتمّربا -6- ١

 ى دلا لزع_هدعدولو
 قاما دوصقملاو قداس اى: تعملأب هنأ عم ىفعلاو ه هس .دملاو - هو خل عار كوهو

 لام هل نك لوهاوأمو
 3 5 لاقلطت و ديعد ناكمىلا تناك ولوةوعدلا بيجأو ةريقح تناكولو هب هند هلال .ةأىأ كلذ توت 2. | اإل

 2<4س ههلل ا «ةمضصاأ وو

 اقاصناكناو لك | ارطغمناكناةبجيلفعدحأ دانا تيدا فو اهسفن ةاثلادلعإ| ل ل
 اعد ىدع :ةيلو مهرهاوظلاغلأت ”ومهرطاو

 نمايدامثت :وهدوملاوةلصولا ةدافاوةمحلا ةدانزل ةياعرا ذي ىراخبلا اورامىلع(ةي دهلا لس 2 2 م هرشاعم نم 3+ هرشاعم عم4 مهن

 اوداهتهتءدجأ#ي أ و رو هتعىلاعتهللأ ىد ره هرب مره ىلأ ن عمل _سمىف ىلعل ونأ»أو رامىلءاوباحتاوداهتدرواملةعطاقملاو ةضغابملا

 رهوقأ- !!قدُم_سموهو هلوأمت :(اعأر ؟)ءادتهالا نمةليعق ى موةيدملا ىأ (تناك 1 تا ردصاريعتل ةيدهانا

 بهذي «دهلان افاودابعهظفلو سن نعقييبلا ىو رو ةبولطملاةغلا لاتوفةعارك 5ع أىناسماتلالوقامأو عارذلان منودأ

 0 .وولئاساااودر ثءيد >> ىف اك ليلقتللا:هولو تا اقل عارك ىلا ىد_هأولو تبجال ارك ىلاتي ءدولو دقحلا ىأةميخسلاب

 ديدح ن ماس أخولو سم اوةرمىدولو رانلا او اوقردث

 رشدلا مالك ن -م اذ_ه



 ناكو ئامادملا اح لوا هود املاء أك ؛اكالالصأوةب دهلا ىلع ىأ(١ 6 'ء)ىزاح ىأ لووزمهاهدوبءاقلارسكب (ْي 0 وز

 ريسافتلاد>أىلءاهودر وأ امم نس ابا ويك ةيحدي مديحاذاوىلاعت .اوةلوءارفع نيذوعم ند نعى سال اهْم رثك 6 ئئاك

 كا هلوقل ىنسحلا ةاز إم الو وأ ازال قاطموهوةباث 9 نماهيلع بشي وىراخملاة اورؤوةيد- ىلا ىقةيحتلابدا اركان ن نمابيق

 هلعلاخدنا لكتاب رمد هنا عن هللا ىضر سن ألاذ)للا مهباناف

 ا ىواش 5 مهؤامد ْىل اك 2 لأ سوه اعىلاعت هللا ىلص هلوق هنمو دلتا. ماو ةاواسم ا اهأنعم

 هنالامهثدي ةاقاذمالو نيدس عت مشن ورقو (نيةسرشع سوو .ا ىلا تلا [ص تلات

 7 ذاهره-ثأني-هدرالاوحتاغلهيقلعقمعاى هوهنمر> ضب وهركبال لاة:ةولك ىه (طقفأ

 لاق ثي>ةروهشم تايب اهتاغا مذ ف ىطوي سالو ةددشملاهاهلارمسكو ةزمهلا

 فقفو ادد-كم ءاد-ت.م « فقدت هرهخأ عسب رفا

 فىع-ضم ةلمالابد الامال * فأ ٌكلرتلاو 4-4 ونشو

 فاالقاطافأ ىئؤءاملادازو « ثاثمىفاو ادا اردكيو
 واد © فاوأفا راك دك

 هللأ هجرت ,احدمو ؟ىلاعت هيا هجر قارولا< جارسلا 5 اذ نهوردع- راواتانالش لاا

 احاهتيادازوار ورسست درو 5 زب زعلا بأ: 2 !انىدتق اى

 احارسفوكلوانأ قوك-ا « هرع ىف كالت لاق 3

 لاقامو) سو هيلع ىلا هللا ىل- صم > ةدايز ىلع لم ٍءادديفو ىنمعقو ىذرتربغرمأ نمرج طلي مىأ

 اهمعهللاىدرةثئاعزعو) ناخب كلا هاور ا ,د4|ذدو( هكر تم هدكر تئذلالوهتءنص !هةعند'و 1

 ىأ(د_> ًاماعدام) هاب كلذ صعب تم م( تودع اع هللا لصهللا ل وسر ,نهاعلذن. .حأدحأ ناكام

 لاقالا) مهعمةعاس 0 ءراحةداعلانالمه_صخ هي .ل_هأالو هءاهصأنم) هللا لوسر اي لاهقف هادأن

 ةراحاةيملَملاف ىدان املا سال راع لل الدق ترب[ ةاورو 6 ملال اق(كوبل

 1 0 ,احا ىلع تبت ام انأ لوش هناك 5 هقراقيملو ناكعمافأ اذاسلاوسل نم هاعدنم ىدانملا|

 كرصبلا ع -رافىلا_هت هلوقك 3 ةلادارملا وةراحا دعب ةياحا لاق هن اك ةيذش لأ ظفلبالال معتست
 18 متاكد مخلف اطيدت فلانا منعا تنال وز لاذ لم ادد ةيردصملا لع ب وصتموهو

 ىلاعت هللا ىل- ص لوسرلا ةراحا قف جاحلا هلوقب اذلو هميلت هتوهتب ءاحان ىدعت نمالا ه,باحالو اكل

 ىلاعت هللا ىلص ىب ّى الا ناك اك مظعلا هتاخن هوهو مهميظعتو مهما متياعر لذي هعابتا ل_بوديلع

 ناسحلاو كوع ناعم !ىلصهللالوسر نم نس>ادحأن اكامإاهنع

 »ب لا مةمهتشحاساذاو ارث

 ١ ل-صأ ءافاك-لا نال رثكأو 4 ئددةيدهلا ىلعك زاك ىأةزمحلاب(اهيلع يئاكد ول اوقوةك رباباعد

 لدحسلاو اهيلعسيمي وب دهلا لق ملسوهياعىلاعت هللا ىلص هللا ل وسر ناك ىراخ, .!!ىقوصاصقل اق

 هايعم ةةعمملا *عرزلساا] 8 3 3 7 هسرإ ام .عاج 6 57 1 امر لا خللا 'ىذلاريقفلاك باودا او جرب نم ناكو ب هاولا قلطأ ذا ةيدهلا ضو ءبوجو ىلع ةيكلا لا عنهن
 ا ا تعا عر | لموهيلع هىلاءتهّللا لص ىلا مدامخو هو( هذعىلاعتدللا ى درس ل اوو) هما عى ذاوملو ىنغلل ىدجي

 اة 1ط قادعتد هع كو اهاقل اةرابود:باهاعح رود الرا ةةرامقار ملا نيس عسل همر

 .ىلافاف) كمدخيلف سك مالغاسن[ نا هللاقو ل_سو هياعىلاءتهّللاىلص هللالو هزل هب قاطناف

 ردة” نملك-!لاقيوام دارك ىر<امورغظةمالقو خسو نم رشم لكىنالا لص بغا رلالاق
 7 هلا عمدولفا 011 2 :هتزمهنامد ةءأامل_ص' ١4فأ هت اقاذااذك ]تفقاو هب ف خمسا

 هرج دو ةرجهادعبىأ[ئينسرشع لسد 1

 لاواهزاضيأنيند تلرمشاع

 ءاعلا حافي (فأ ك

 ناثلإ نو اراهرسكو
 ءذ-هورشعت ءاايقو

 راق>ةءالاو راذقتسالا

 لكللاةءىو رهلالاتو

 لفتت وهنم رجضدام

 ون اهيف ناي>ونأ ل ةنو
 ةغللا نماهجو نعي رآلا

 اهماظندتوفاشترالا
 ادباعأ( (طق) ىطويسلا

 ىلا لادامو )ةدملا كلن ىف

 0( هئلعق ىأ (هةعنص

 (هك رئداذ اوهمعادص

 (هلك رثم) هنعتص مك

 لديكثيدحلا اذهو

 لاكو ه-هلخ ن س> ىلع

 ىلا عت هب | ىل_صهملح

 ءاضقىلاهرظزو اسوهيلع
 لاك ىلع ديهر دقوهللا

 هللا ىذر سن أ ل .ضق

 هم ةنملاجوه:ءىلاعت

 حمد مدخل قد ليج و

 ! كل رم
 هتمزالمدكر نموداقتسمألا

 نءو) هترضحةموادمو |

 ىلاعت هللا ىذرة شاع
 قمن وبأدا وراك (اممع

 هاوردندةومنلا لئالد

 هنراقأوه ؛رذوهجاوزأ نمىأ (هتب لهأالو هبا تأ ن 0 اعدام) هل .تناىذلاهيطعت كن" اك

 ماو رامىلعى هدأت ”نسحاف فر يبدأ درودةو هقلخ نأ ]ىلع هيرءادنل اراضحاوب-لاميلعتو مهسمادأتىأ(تيبل اال ٠١

 دو ببم نب !نوفاعمسلان ا



 لوخدلان ع ىنعنمامىأ (لسوهيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لو سر ىنمجحام) بمب ىم ولا ىلجيلا(هللا دبع نيربرخلاقو)

 0م سس يل ا دغم) ادنأىأ( طق) هيلع

 هعمافطات ىأ( تمل تأ

 هدرب نا يانا ميظعتو

 هر طاخ تك او هلايوع

 ىل_عهللالوسر ىنبج>ام)هدذع نم ل-ةقوهر رن مهد |يفن اكو ةينميلاةيعكلا هوما ىذا )م 3 0
 اقاطمالهةنذأتسادتوهّتب قه اعلوذدلان مىعن ا (طقتملسأ 1 :ممتوءيلع كالا م عظم نأك هن

 ىعئمامدا رااوأ احر انرصتخ وب ا ىقدارملانأءس ا ىت> ومرح ري ىلع ' خدي ف يك لاةيىد

 5 ءاودو ( مسالا ىفآ ارالو د ال دل هللا ايش

 نانسأمد- عمو دم ثي .<ٌكحضلاىدايمم.دّشلاو ناخي كلارا اورشددلا ن2 هو ىهحو هقمسالا

 بلغأ قل سوه ءاع ىلا هت هللا ىلص هك> صو ةهةهيقوهو توصدز : اكنان كحضةتوهال.دازناف

 5 غااممد ري ديرأ هنا ل-.ةوءذ-> اوت دن ىد> كح ٌضهنادرو ام كلذىلعد دازاعرو م.دتلا هلاوحأ

 تيد 3 هوركموهوراوولاس هذيك عض ارد 5 راو ا : لهنا ىلعءأنب 42+ فملاال ا

 حرا اعاسو هد لعجلاءتهللا لص ناكو) ءار 3 هيرخسو د>ارءأز هتساهمزلن اف ىلقلا تي كحضلاةرثك

 ثيدانأ هحارام كل نمدوكاا مكاو ةقطالم لعد ءلاومالاك- !اننوك- :ه>حزامملا (ءاحصأ

 "1 ناك سنا قايسفرفا معدن ن :.] واهم ءةم هرقة-.عادملاوا,محاصةرذأىلا ىدؤتال

 ز وعةنملا لخديال هنا زئادعلا ض ءبالاناكهمالك ىف ىروبء:ك-اواة>الا لوقيالوانايحأح زكمسو
 ١ لةقلاردهللو بام لا نسف نودوحد مهنال

 حرسملا نمئثد هلا ءوسناب : ةحءارمملابرودكللاكعيطدقأ
 حلملا ن مماعطلا ىطءنامرا دق 21 نكيلف حرا هةيطعأ اذان كلو

 لان [كةمومذم هترثكو حز ااكر دصماهر هكيو مع ءاميملامضدحازملاو

 الذنلا لجرلاولفطلا كواعىريج دج هناف حازسملا كايا لا
 الذ هر اا نم هنرولو + ديس لكن مهجولاءامبهذيو

 الك دو رى> .ءتالازابك ناك طور تر لرالا عصالاوهوركمهنا لو زئاحدنا عبيحصلاو
 ناكو سانا اهك5أ ناك ل_نوهياءىلا عت هللا لصهناث:دحلاىفدروواو>زام2 « للام نحسىف سانا

 تعادب (مهناد دصس عادي ان و) مومو اريد 2 < و)اةحالال وق الواحارع

 ىذر حرز عسب رلا نيدو لافتا مصل ابهصخا إو بعل ممةحرامأ | ةمعادملاولمهملالادلاب

 قمه-او) نيس س + نياانأ هى هو قفاه مو اع ىل اعن هلل ىل تاقعه:عىلاءت هللا

 هس اوما 0 ايحريغ_صاخ نيابهتت اذا سدقم عملو لع ىلل اعت هللا ىلص له [ك(هرجح

 ناكاموهوفو رو مأ ع4>-ةوةلههم لا» احتارسكي رخو هه غل لو ه>ضنق» اماعدق هو” ىلعلابق هور د

 (نيكسملاو ةمالاو ركود ديعلا] ةلمهملا ل ءادلا عاقب (ةوءدس ,<و) سا احوهو هر دق ىلع هيدث نم

 ه:عىلاعتمهييا ىذر رباح ن عرارب || اهاوردبعلاءوعدإ_بوهي !ءىلات هللا لص هتباحاى ط ء.سلا لاو

 ىر الا حيك ىفالاهيلع فقل ىفال ف ألهحو القهنعىلاعت هللا ى ذر سنن عهجام ماو ىدهرتلاو

 هللا ىل- دم ناكور كتي ل فه ايداحييف عصب ءانافاطا رد امال ق أ سو هيلع ىلاعتهللا ىلص هنأ نم ا

 هك لعامو وهو ديعلا دب ىفام لك [ف يك لاقيالفم-4هنوك اهاعمهفنأب يطمع سو سو4.لعىل اعز 000 تو ميباظفلت
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 دعت سءاريثك هلم ع وقووكلذ ةرثكب رعشم هظفل نالهومنلا تاك هماقتلا ف هذعمهّللا ىذر ربا عقو
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 بضغمل مل سوه_ءاعىلاعت هللا لص هنالرم_صغا ذه ن مرثك ابىذوأد عل ىسومهّللامحرلاقو ههحو
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 اًضيأمال_لابمهءادتبا هضعب ز وجو مهيلعول_تالقةرقكلاامأوأ مفمال لا بحت _بالعطاوم

 قوءدب ةحعص ىلع ف رشا اهدي ةحف_صل هك ىأ مفصلا نمةلعافم( خلا صملابهياحأ أدمن و)

 هلعقت مهءىلاعت هللا يدر ةءاحصل|تناكو ىقالالا دنعةنسىهوةخ اصملا كدي كةيحت ماعثيدحلا

 ريمك-الةمحةسم ىهواضاأهدن لبق: مهنعمىلاعت هللا ىذرةباحصلا تناكواوةناعت رفسن هاومادقاذاو

 فرشلال_هالاضإأ تحة_سمهناىوونل الاقو هركيقرم_كتلاه-جو ىلع ناكاذاامأ كلاما ههركو

 ثيذحلاىفدرواللةئرا رس دمنا كلاما نشأ الانؤاهققلاقوهوركفايندلا ل هالامأو حالصلاو

 لرالاروه_ثااوهشقا:ءالودرنغنع دحأ عفصيأ ىأو ةءلاوهو حفصلا نم هناليقواوةاصتاضنأ

 | نع نيبئاغتالصلا ىفاوناكم_+ن'اك املا لعف نموهو ةعديهنا اولا ةفديعلاو ةءجلاةالصدعبامأو
 ىتحهيادكأ زب هيلجر ادام طق ٍل-سو هياعىلاعت هللا لصربملو) هنموركدال هلاحا ذهن اك نمو مهرضح

 قوأ هد>وناكاذاامأ سالاهفرثكب ساحمىفكلذناك هناىلاةراشا اذه(دحأ ىلعا هم قيضن

 درو(ك ىرخالا ىلء هاجر ىدح | عضن دقو كسي دق لس و هياعىلاعتهّنلا ىلص ناك ةهصاوخ نمىل اق
 دع سو هيلعىلاعت هللا ىصهمايةكهفطالب و لمايقلاب(هيلع ل خد. نممركد) ثيداحالا صمد ف

 اةلطممارقلا مهضعبهركوك دم-تأ اوموقدعس مدنا _سوهيلعهتلا ىلصلاهوهنعهللا ىذرذاعمنبا

 فوقوىفم>اعالا5 داعىلع اذ_هل_جورانلا هات ءح واماةسانلا هلل د هس نأ بحأ نمثند_4ك

 ها ءىلاعتهثلا لص ىنلاناكوق أ اكبح:سفءاحاصلاوءاماعالمايقلاامأ ميدي يسب سانلا

 اوموقهءاورؤو اضن مناكوراجىلعمدةهنال ناكاءاك ديل | وهوةىل_بوهياعىلاعت
 لدتا اذلو هلماي لابن رضاحلا سانا | عيج رأي كللذك ناكول هنايدر و هولزناو مدي

 لعجام هلاميظ#ت (هوث) هيلع ل-_خدبناىأ (هلط_ساعرو) رظنهيفو هىووتلا

 كلذ

 هلعلو اهابقامعقو (كافانثتسا تع ودل اوأ سان دساىأ (هيلع لخدي نم مركي) كلهللا عسفيا وحسفاف سلاحا ىفا اوحسفت احلا
 نبلئاومهنمهلاساركا(ه. وث)هياعل خادال شرف ىأ(هل طداعرو) اهقيسثيدحةمثن اهنوكمهوت نمار ذ> اهلبقاعاهل دف
 هلوةلهؤادر ه.وثيدارملال علو رض از جح



 3 فورم هد تناك ىأ( هت ىثلا) دخلا ىلعدامتعالاو هيلع سول لاب ىا(ةداسولاب)ءدرقي وهسسقنىلعدمدقي ىأ(هرثت و)
 ىا( ىأن اإّرذءملا لو هحوة_حولا عفدل((اهيلع سول جلا ىف) ها لخادلا لع ىا(هيلع) دكوتب ىأ( مزعن و)اسمي ركنو هلالالحا

 بارت اك ةينك عج ىك مذ لعحيىا الا (هءاحا)ن ونلاديدشتب ) ل 0 ره كا كانداناهيلع سول انم عذتمأ
 ا ماودرب رهىأو 000002

 نين انكنلا نلرسعم | مدقتراثيالا هد : ولابمرثؤيو) ف ايامها آان ةءاضرلا نممالسبلاهيلعمتجالو ماحز طرت

 رد ةررت دامو | رص و ا نيكدو رات ويتادسوت انيحاضاوزصل اب سل ل
 .ةنملو وره | يا اجار: وسم ماكاو الطرب يسح صال نبا نادر | اقر ةترحق اارعتشارنا ضاري تدتس ل ا ا ا وهو مال_ءالا مهئامسأب ل ا موس هدد ةيضقوءاه نورد سروال
 در ل الز قت رار || ند لعام اعلم انني اةفمد هل عنيا لانو اهةنسفام وحل
 ا .دانسولان ل «لديإذهوثااذمامدتنا وخلل قالعتالا ذم ماكنا رظتان هي اع اح
 ا الل لا و : ناهيلع مسقيىأ (سولحلا هيلع مزعب و) طقفةدفاراف ىرهو ىلاري_.فتب ةريعالوةدختال شارف
 ا ري و ع
 ءامءامسالا نمدارملاوا || (ىبأ نا):داسولا ىلع ىا(اوياعإ) هلوةورمالا فم مصتلاوهو مزعلا نمذو.خأموهو ىبتناتمدقأ

 م هّتينكيهرملاءادننافمهعمادأت ومهباغطات مهم ظعتو مهمارك |لجال وهيل علامتها لص كلذ يمسه | قيد ترها سبحان هانا هوه دولا. ركن ينك امهرعسوأ نلف كلاو باقلالاو مالعالا | جاك ةيبنك مهن عضو ىا( هبادت أ نكي وز لس وهياعيلابتهللا سهلا لور ناضج نسوا لو

 (مهةمرك)هنوبحام ىمست رئاطهعمناكى ذلا ليةطاللافاك هل ةينكالنم ىنكي لسو هيلعىلاعت هللا لص ناكاذكو مظعت
 ماك اب لمعلا ىف مه دوعسس با نعفازبطلا جرجا وبذكو هت عقاولا فالخ اراووكلذ عنمنملاال_خادالوا قزرب 0

 ءالا ري ةضركاو مس. هدنسوىلداوب نا لبق نجرلا د. ءابأ سو هلع ىلاعت هنلا ىلص ىننلا ىفاذك لاق همعملاعتهتنا ىضر
 ان( زوج حر || 4نسنافملاكلا عمير هماقو اراك مكتب هثيدح عا لولا فص دنع ثدي نم هما يق هئانثا ىف مالك || ىل(هئيدحدحأ ىلع عطةيالو) هج ون سحشللذب ىك لوقو ىمنهج هناا ةراشا هناف بحل ىاكوخآ لاخداىأ 0606 دحدحأ مالنوك_:ذدقو ن :هيقولولس نبال اب > ىل اكىفاثااودا اطىلا اكل اوالاقةنّتةدمسا رك نموا لي در عسسل | !هتينكيالا فرعبالن ا لوالا نيطرشب رئاكلا ةينكسزوحىوونلالاقو فيرهتلادصقلالا - نا ل | ترن اديبكب و وضعية ركو ناقلالامرياعبلغي نأ لبق ىزكلابمكدالوأ اورداب فا لا ضعي نعو
 هكرتل هياعةمجعمءازوةدد_ثموأاووةحود شم مي-بونيتحو: ةمءانوءأرب (زوجتي ىتح) ملكتملا ىذؤي

 دست هطو ناجم مز اوجلاوأزواجتلا نموهف مالكلا ن مقلي الام ىلا جرخ وأ د ازواج” يفر ثكي ىت-ىأهش دحعطق
 لاف ل ل ىو 2 5 هيما بيتسوهومتعاجا رعاه سا نم(مايقوا) مالاكسلا نع (ىهنبهعطقيف) أي

 0 ىت> ىنعملات خسنلا ضعب ىف عقواذهواضعباهضعب رسفت تاياورلاذاءاهتئالا ندع ىسبملاف( مايقواءاهتئاب
 ساحملا نع همايقلوا ئشهنم قبب ملو ىهتن اهنا به-_سداما 4 -سفن ثيدح عطقيفهثردح قكاذزوح

 ناىلاه-ُثدح هدعطق

 طرد قار تاسملتاا
 رهظالاوهلوالاو كيو 5 2 6: 3

 ىأ(ه-ع ةيق) هرب ل5 0 2 ل : ل - 0 3 ىذا ىل زوحتلاو 1 1 5 4 0 اعملك. ناك يق ريغوهاكقءطنيهانعمليةوهنمليلقتلا هأ ىف تلا *ءءاذه عد ١

 ميشدحة طوي دا وقل ىأ(دحأ هيلا ساجال ناك مسوهياعىلاعت هللا ىصهنا ىورو) مالكللا نم قدليال
 هدلرخ ريع ىأ (نيري) || 1 ل لس غور تا

 0- . 1 1 >7 : 2 نيس قوا) لمس ماعوأ مايقواءامانئكورب و هلممىلع رعد ءهيملد_عموهوهنءضارعاىناثلاو هلوع زلوالاو بول ىأ/مانقوا 2 اانا و. لكس لع د الذاهتصم مل دق وه ودنع حا رعا اقل اود - هلا الا

 هنالص ةلاطا ىف ىأ(هتالص ف فخالا) لفاونلا نمقال-صىمالسلاوةالصلاهيلععنالاحلاوىأ(ىصتوهودحأ هيلا ساحبالناكها) ىوروقخسن قوءايح كا :



 ىتا رغلالاوةلاطالابة دا ءملا ىا(هتالضواداع) هتجاحءا نأ( عرفاذاف)ةد ورخأ اوان اك دارو ::دىأ(هتجاح نع هلاسو)
 1 لاو اوت اك هو لاح لك قدي .ا«سلافطسلاو زا ارهظمهنوكل(امسن سام هلار هر !ناكوزالصأ هاد+ألو

 7 (هيلعلزن ملام) س و.عربغا ارشد م ىأ

 سانلا ظعبو حصان

 تبيداتلا م-هماعل و

 بيه رثلاو سيغرتلاب

 رم“ نما فى أ( بط وأ)

 هناقريك ال عم ادئع

 الواحد“ م 10

 تلغي ناكل اط تدغم

 نم4ه# ءالأ صضمقلا هي 1

 راها لالحالالاقم
 قفلال-2|ىذرهاظم
 لكلولاةم ماقملك

 لامكلا._ابرالل احلام

 اوراق لع ىأ (لاقز
 دن_س ىدمرتااو دجأ

 ص هللاد_هع) ن-سد>

 نمرخاوهو (ثراحا

 مدع ةلاحصدلا !نمقوت

 نب زرحنبا هيدار-لاو

 ب رك دعم نب هللادمع

 وكارلامضنىد لا

 نم ةءباحدا ١

 ةدعب را ذر فالق

 هرك ذامىلع هري-غرش#

 هثدحلاوو ىلا

 همر ان عروك ذألا
 نهسقانماىفىذمرتلا

 لئامثلا ف وهو عاجلا
 انكر هارام اضا

 هةكتا

 ل بلر 0

 هيلع ناتاشا 1

 (لاقسنأ نعو حسو

 1 ةارداساخو تأ( نارقز لكاغلل لوا حضيبو لونهع ا ةقيتسب ا ا. .(ميلع ل لم وازولت :”هجوىأ(نآ رز لعافللهنوك حصن 9 لوهشلا ةغيصد

 را ل درو رستل ار هالالو) هل قاسسو لي واظتلادص فيقتل واهعطتن | ءهلاسو) هنايب ىلا سوى وطع ارض فيفخ* ا

 |! 00 سو هيلعىل اعت هلل ىلد (داعر كا نايبرعتلاك نا

 دجأ)ءايحالا ثيداحا © رخت ىف ىقارعلا لاقو ةثدعملاب رادآىفءايحالا ىفهرك ذدقوركذمثيدحلا اذه
 |[ نانا هلوطا ناد املا لايق ىق”الانيحيحصلا ثدذحدروأول لهقاذلو ىهتناالصأ هل
 ءامحالا ثددح ىعم قوشو هلع قف مةناقرهظاناكفي لعقشأنإ اها رك قالص قزو كاف ىدلا» ءاكب

 يدا ولع امو مستتلا ىف :«ممدقتدقو (امست سانلارثك [!سوهياءىلاعتهّللا لسءناكو)
 دنس ىذمرتااو د ا هاور ثد دح.دعدامواذهو هسقن كيلا ا وا وال ك.ملىا (اسقن

 اذهشد ,داحاي رك ىفاغب ولطق نب مساق خمشلا لاق (بامخي وأ | ظعب ١ وأ نآر ةهماعلزرم .ملام) نسح

 ىلا عت هللا ىلصدلنالوسر نما هسد#ر دك تي اراملاقىد.بزلاءزح نب ث راحل نيل: ع نعبات كلا |

 هنعىلاعت هللا ىذرربب لازاة مد دهّللا مرك ل ءو مد دقو بد رغلاوو ىذمرغااه هاورإ-.وهياع

 مسام مالسلاو ةالصلاهيلعلب رك ده عثدد> نآك ا رم ب

 نعول _ثريغن لاكش زرع اكد ىف هىلعت و ؛اودجأهح رخأ هع عفترب ى>اكح امش ص

 ىرم ماذا موقريذن تأ ةىجولاهءلعلزن اذا و .لعىلاعت هللا لص تيار الا ذررباح

 ىلةنعو ملا ى.يسىليل ىلأ نبا همذو قال_الا مراكم ىف ىفارمطا اهجرخأ اكح ص سا. ارك 2

 ههح وق كلذ فرعب ىت>هللام ايانانرك ذم 50 5تاءغ مل_سو ه-لعىلاعت هللا ىل دهللا لوسر ناكرمب زأاو

 كشريغ نمهنعهللا ىذر ريب رافت مىلعت وبأودجأهح رخأةودغ مالا مهحبصت موق ريذن هناكو

 هيضغدتشاوهاتنح وت رجا طخاذأ وهيلعمللا لص ناك امهمعهللاى ذر هللا دع نب رباح ن عو

 هللا نسل ووفاة قوما ذح وترجاةعاماركذاذا ناك هثيدح نم مكاحلاو ل مداور
 ماقمهنالءدعبأ مق ىو هعماندأت هي .ةىولا لوزن دنعههج و:لتالاحلا هذه مسدتيالا وهي ءاءىلاعت |

 ىديبزلا مث غنبب اهىدقل حسا دك عون (ذ ثراحلا نيهللا دبع لاق) فد وكوت رانا

 اهبتامن هرخآو 0 امهنعىلاعت هللا ىذر تامورمع<ن كىىلادصلا

 لاقو سنوينيا نعد: «نبا 0 كلابتام لي قوةيب رغلاب دوه د نماء رش 5 طق سىس ةداس

 (لسوهي !ءىل|عتهّننا ىلص هللا لوسر نمام سترك ا :ًارام) مالكه يفر> نءالوا ردي ده هنأ

 هللا ىذر سن آن ءو] ةقدص كي خا هجوىفك هد" ثيدحلاىقوقالخالا مراك# نمهحولا ةقالا ل

 ظافلأ قءاحلعاف عم جى ل عفو مدامن عجن سح نزين يةحاشب مدخ(ةسنإ دملا مدخن اك هن عىلاعت *

 0 رااو ل ماك ع- جدل وكرت 31 لاب وهو عجمس هاهنا ءقوىلا اعت هللا هجر كلام ني |اهمظنةر ودكم

 ىلاعن قاس هلالو روعي شب دحوهو ل هداور ثيدحلا|ذ هو ىراو 2اوديبعلا مدخلا

 . هي ؟وءاس 0 هل كلا او(عاملا أرمق مهتدن اي) مصل |اىا(6 ةادغلا ىلصإ اذا سوهي 1

 ةسبث ايقوباف) هلوقرهاظوةدرغمةمأ الانا نظن سانلان هريثكو علا ع. جيفاوالا ولا هيف

 | (ةدرابلادادغل فل |هيفءدب سمعو ىناوالاب مهنأيت :اىا(كلذناكاب روز كلذم هام مج كا
 سا ا 1ر77ْااس ب ربا 77 بر 7ص7حصبصسصسص7ج7777جبجتبجخبب

 ةودغلاو هللا لودر نوناي)اهلدأ مادخو :دملاو مدا عج نيحتعب 60 داامدخناك ]«هاوراك

 اهيف) مهين اواب زوم. كىأ ةيدعتللع 8 ل + ىاعتم( مهتدن ”اي) عسب تلاةال_ص أ (ةودغلا ىبص اذا ل_بوهيل ءيلاسعن هللا ىل-ص

 ىأ (ةدرابلا ةودغلا ف كلذ ناكاسع روابمقهدي) لدا ىأ( سمعالاةي: "اي ءاحكامىأى 11 0 هلوعفملاةغم <( ى ءولاكعاملا

 كلانهامم عن >الكالذ عمودو

 بباب بنلي يي سي اسييسعا سس سس سس ”جبه44إىوإأؤل“أ##“#بب#طايَ#6ُمبيَيب؟ّئرسقِباوظوظ 0



 ّْ 0 7 2 / 1 !لاوزو5 < دكالوصخ 54 ربلا بلاط ىأ( كرب“ !|)ابمقهدي شم ىأ(هنع لوك رز 5 3و ر_-هذج ََل 1 : 2*4 - نم هما ثد كلا ىف ار 2 3

 ا ام 2 09 م ذأ !عريدب الو سالا اعأا تعال ىذلا نمارحأ مظعأ مهاذأ 5 م سائلا طلاخ ىذدل

 0 12 ىأ( قى ع 7 ةءاعل اة ا 1 هج ! 0 مهلهل اومهرع 5ك حم | ال 1 ظ
 ارا 3 ر ىلا 7 وز ةجرلاةدش ىهو(ةغأ رك ةيغادتو ع ورا ىأ

 نع 4 _- دعم دك هخ-سقو تاور ةاسو تاناويحلاو مهكيل ام ىت>م- -وهعب غو مهرب رع مجمد و م لمد رب ومهمجو

 همد دىل 1و 0 وهف )ب ريكا ءاحاس«قفوأ, اوالان ,كلةمسرملا ماةمىف :الاوهوةجرلا قىأ(هي 2 ا ةتاداوعاا أ ْ 1 م.سل 7

 5 رع 0 ل ْ عل هلل ىل_صودر ” ياكريم كلذاول عءامتاو سان :!عممطل# 2| لجال قاشملا لمحت داب زنمهيقأل مءاجل- ّك )مالو و 3 0 هوىدعلا ادغلاولاصالا, ودغلا نآرقلا ى لا ىف رد وقوراهنلالوأءادغااوةودغلاو | كدر ارق مد كلامك لاطالا هرعلا تت ص ب مج الكاع
 ميلع صد رح تال ىوخغملا ناو فذصملا مالك ن ههنا لمت( لرب لاذ ك١ كن هأوق ء|

 2 نو نرتب اوقو وقد رع هدي هتسمامو سو هيلع
 رحم

 -شان 6-0 2 2 7 >و س5 7 ء : رشدلابهءارك ادب رب نعفطعا !| ةغارلاو ساس ال نكد يلع 0 1 ل َّى 1 ىو خداارب !ىاد 2 "اذهب قرفلاو ه(( انمي راو فأراوهمستل تارا 5 ء| ه.ت ةزع ؟ 2 ل 2 رلاهذ َنوْشِباَسفءاورلا 5 (محر فوري: | ءاحاصلاوءاملعلار أ اب ريتال اشر هيقوةدابزلا هذه

2 
 هه أ

 نتف لاعأك ساعي هملءق اش لرد ىلا 1 اريك الو ىرب توريج 5 هقررسلةفار كل ءهكلم تايقرلا دق لافاك اال
 هوركلاكؤانقاو منع اراك ىنعملا اذهبتا

 70 1 ؛رثع ىد لع .ءتساناو مهضءبهمهوتيةجرلادثأ تسلوهيفة حرص توريجلابا 5 اهدا
 3 0 0 3 ا 10 ه> ومر غةجرلاك ةهار كلا ىف عقتداكت :الوةحرلان مقر اهمال 0 0

 رود< وزب زعهو#ب ؟ ىفىأ(ه.ةىلاعت هللا لاقدق :
 5 # ّ ع م عب لجو هما -ر ومتقأر امو كف 2+ 11 مك 42 | دوحولازي ْز وهلا هديا را الاد رئينموملاب كيلع ضي ريغان سيلعب زع) مالسلا.ةالصلام ا ا م 2 5 5 مم ع [نعافظ تم هرعنوكم ! 5 0 1 2 لاقدق 0-0 ادا: كرا هو لا كاد وةلءريغةجركدحا, ص ةختالاهنا
 مدقماهربخ لج مم ا 0 7 1 3 0 ماا يس ا | الاردص هياعنوكي و لاكلا : هللا لص هدج 0 : 0 5 (نييملاعلل ةجرالا لا .اسرااموىلاعت 4 هع 2 . ع+ ا 0 0 1 ا 0 0 ل ا ل لا وقود ل هيلع عسيددوملا 0 إ هللالاوو) ه هأوقىلع ١ 0 ا ىدعمو اتا

 هركنو 2 2 0 داشرا وم عب

 هر نومالو أ خت كت . || ىلع 7 | اكرخآ ضرغلا 0 ماهنالركذاس مده: دقو "لانه 7 :هعأررن 0 ١ 2 0 00 والقن 1 0 1 0 1 5 2ر1 دلهىلعهص 42م ام لك مل د .و :.اعىلاعت
 نيد“ عقنم ىلس« ىأ 0 00 هاطعأىلاعت هللا نا مال_سلاو دال تااهياع وإذ ةنم «مهضعد لاق ةري_سنأ 2 رح كتقشمو لاق هئامسأ نع هىلوأن اكان اقام ىلعده_ءنوأو دوصقأل!ىل اع هدأ ٌرهمع :دئافالراركت
 0 هركذ ممن كلانا ا 0 0 5 و هرا اركتالفرخ ىعملانهمداعأو اذه !ءمااكلا مدقت(ميحر فوري نموملاب

 ايندلاف محر فور كربغ : 4 : ا . ن+رلا فالك هنن اري غ هب فصوت ميحرلا نان رمسقملا مالكر هاظ لا عت هللا هجرإ
 امهغابأ دقو 0 الاو 1 0 58 3 ودلع ارينا فر هال داس ناسا هلا عييطت بالمكلا

 راحل مدسقو موس هءلاو 97 عل آوت د ةنس و لواحد نعت ام نم مرثك أهفين اضن  نيهللاد يعد وأ هيعقلاانندح) لاقت )ُ ' .( داود نيرختو أمامالاهو حنى ك>و) ليم الذ لس اقالة ناغر ل ١ وا الكلامدقت( كر وفن رك
 ِ ا 5 46 3 0 مهداعساللسرأ هنال(نيملاعلل ةجرالا كاءاسرأامو لاقو ) ىقعلاو ىلو دالا ( ىف" اهشا ( ىل افش 0 ٠ و عمد أ امهداعمو 0 ل ا 2 سا قى هلجرب مهصاصتدخال 1 6 5 3 ١ ثلا د# نم رفءج ىنأ نب ركب ىلأ نيهللاد-. ,عوهو تاع تاس ممل 29 رع

 تيا رات :ود > وامة لثاعلا فالت>ال ل مناع ل دةوءام اعلا ضعبىأ (مهضعب لاق) هولا

 مي 0 هع ايات ا 0 قاع هل جن مىأ(هاطعأ

 2 تولد عبعلو م ءأ ةثام نماسورقنآ م 0 ردذو (م-رفؤرنينهؤاابد اة امهبهامسزةعن ىأ ( هئامسأ
 م ؛(ىذن ده نيهللا دمع نيد < نبأ هيقغل || دح) ةئامعبرأو تسةذس فون فنصم نودكتلو اقع كر كدي نام 51 5 ونو*مفاكو ار عتفووأو نوكسوءافمضب(كروف نبرك هونأ مامالا)

 هياع, 3| رقب) نيش ةليبقل ةمسف ايف



 ذك ىلا لافو:دمشعملا خسنلاوةرم_ةءملا وصالا فوها ذكهةد_وملاو ل هملاءاطلا حب (ىرمطلا ىلعوبأ يمر ل مام|انث دح
 ةبريطىلا ل بقو ناتسريطىلا ب و1 «ىرمطلاو ىدبتن | ىرياعأ | ىلعو بأ انث دح نيم را ماماه يل ءتققو ىذلا لصالا ىف ةخسنىفو
 مهقمل اويئارغلا عمم اثك ورواسن < رات حاص ىروراسنل اوهوءارلارسسكب ١ 3 ( ىسراقلارفاغلا دعا دح)

 مس سس سمس سمس مسسسسس  سصسس حصص صصسسسمج و نرأة م نمج- رمل
 8 -. - 0 الميل هوا « 5 01 له لا ها ءرزل نمو 30 - 22

 هيسركتامو هئامعب راو نيعد رأو عسن ةنسدلو هل يق مسأ ارغ همةنش همن نونو نيتمحعملانيشلا 5-0-7 5 1 ١

 ماماانثدح)لاوهيلعةءارقب هلوقىلع مالك! مدقتوةئامس#لو نير شعو تس ةنسررغملا دالب نم

 ةكعمدتحم و نيا خيش ىلع نينمسحا نأ لاقي وهلا دب عونأ مامالاوه (ىربطلا ىلعوبأ نيمرملا

 د_هازلامامالا(ىمراقلارفاغلا دبعانتدح) لاق مصألوالاوةب ريو ن اةسريطا ب وسام ىربطلاو
 ىذحا ةنسدلو ىدول ا نءةياو رلابر وهشملا لمةاوردحأ ىسرافلا د نير فاغلا دبعد موي [لدعلا
 دجأ ور أاندح)لاوةنسنوعمسو نا هرعوة ام سنو نب ريشعو عش ة نسف ونوةثامعب رأو نيس |

 رفاغلاد عنا انهليتدقو اهمضو ملا تفهيفزوك< هناوهتدسن ىلعوهياعمالاكلا مدقت (ىدولحلا |
 هديفدك اضأ رفاغلا دمعهمشاوهمأونأ هد_>ىوارلا اعاو بم مرخص هع ىورالو ىدولل_كلاربملا

 اذ_هودجملوالا نأ مساو ارغصمنيسحلا ونأ اذهو نس اونأ لوالا ةمنك نافانأو ةرذك اقلدخا مك

 نيب هناقءط ىف ىلاعت هللادجر ىلا لاقو ىدولحلا كردملاذهوهيقىفاةةءام موه راثو ليعمسا

 انتدح)لاو هلهبنتلا ينياموهوهعالطا عمناهريل اهيلعهيني ملا ماذهونانثاىدولحلا نيب واه

 روهملا ماسالا (بادحلا نب تمائثدح) لاو2212«ناوقسني_-ناواضيأ مدقت (نايقسنب مهارنا

 نيو رع نب هللا دمع و رعنيدجأ( رهاطلا وأن: دح) لاو هت رثتمد: دقو .يدصلا م>اص

 ىلاسؤلاه-ةثو ومهريغو نذسأ !بادجأ هنعىورىرمصملام_هالومىومالا ب رمض هنن تالمهعح 0

 نيياانريسخأ) لاقنب ئامو نيس: سةدعقلا ىذ ىف ىفوثات.ثاحل اص | بقف ناكو ه.سأ..ال تاحوبأ ل اقو

 انريسخأ) ةئامونيعستو عبس#::قونوةثسل اهتعىور مالعالادحأ ىرهغلا هللا ديعدجورأ( بهو

 هلىورتابئالادح[ةبسلاءاءوماللاوةينحتلاةانلا نوكسوةزمهلا حاقب ىلاالا دن زن نس( سن وب
 تس سن وبىفونازيملا فة رت هأوةئامونيسهنو عتةنس فوت تدئةقثوهوةتسلا تكلا باحتأ
 لاق) مد_ةتدقو ىرهزلا مسمن ركب وأ مامالا(باهشنب|نع)ةزمحلاووا ولا عمنوذلا شلك تاغا

| 

 ىلحلان اهربلا لاةنينح ىلع مالاكل امد: (اندتح رك ذو ةوزغ وهيل ءىلاعت هللا لدهتلالوسرازغ
 هءفرع_أ اذك مل_وهيلعىلاعت هللا ىلصهللالوسرلاةلوق, ناك ةنسلا ىلعثردحلا مدقاذا ىوارلا

 نيديع_سانتدح باهش نسا لاق اذهر هد لاوهيق نم اكنتملا عمدانسالا ص ءد مدقوأ ءدنسرك ذو نالف 0 ( تو نما ١

 00 د ا ا ا يي أ يلام ع مالسعالا

 000 ل نس نلارمع منعك قالي ة وك نآس نادل نالاتوالوأ همام | نس[ لج رت؟ ءيلشو
 كلذ قامهتدب قرفالو زو حت اهنايلوقلا ىلعزاوماو زوال ىعملابةباورلا ناي لوقلا ىلهكلذ نم عنملا ل

 ةممأنيناوفص ملسوهيلعىلاع: هللا ىلد هللا لوسر ىطعاذلاّ)ءاةخ ىنعملا.ةءاورلاك هلعج قو ىسبتنا ا هل ا

 م حمقلا دعب ١ 1 يل ا ل ا ا انأبفأىأ(ان) عطقناو

 3 نا و ' مك ار سموهظو ع ل ان ' ودم ىلا هللأ ىل هللالو 2 دب زيا ىأ (سنو«) . 000 0 - ١ كم هداغلاو انتتخإ ب ةطلع تاع هنأ 1 _ضكدزلا لوك : 8 :

 هةرهه حقب لكلا

 00 ل ا ا ا ا ا ا م ا يورد سس نوكسو
 اهحةةونونلا مضتاغل تس سنو.ىفو بالا لاقهريغوكرابملا نيا هنعو ىَرهْرلاو ةهركعنع

 ىأريغصملاب(انينح ركذوّو غل وهيل هىلاعتمتلا ىلد هللا لور ارغلاو) ىرهزلا ىأ(باهش نيا نع) همدعوةزمهلا عماهرسك و

 ةن-سلاوثىفهتوزغتناكو هكمنماليمرعةعضد لعتافرعءارو فئاطلاو ةكمنيبداو وهواند: ١ م.دارأ هنا ىلءلديام ركذو

 هم أريغصلا (ةيمأنينا اوفص) اهءانغ نم ورغل اكن قىأ(لس وه_لعىلاعت هبا لصهللال اوسر ىطعاف) ب اهش نبا ىأ(لا) ناس

 0 هنت ةثامعد رأو

 نيمرحلا مامأ ىلءهققنو

 ثدح نينس عب رأهمزلو

 ه-:ءىوروةعاج هنو

 ةراحالاب 0 نبا

 دس أونأ اندح)

 ما مذب (ىدول-4لا

 مدسقت دقو ماللاو
 نس مي انادح)

 هرك ذ قس( نايع تدقل

 سس ا

 ْن أنعىور (ر_هاط

 دوادونأو إ_بهنعو

 هجام ناو ىناسنلاو
 ىقوانأبت أ ىأ (انثدح)
 انرهخأ ىنءع انا ةخ ست

 غ9 وطئااُوُُلآآ-

 0-7-0 7اا7ْاا سل ارب

 جا



 متئام )غلا نمةياو رىفوه ظل نمهلد>اوال عج وهوةاشلاو لبالا ل .ةوةاشلاورقبلاو لبالا ىأنيتحتشب (منلا نمةئام)
 نيديع_تأل ةخ- 1ىفاك اندد_>ىأ (انثباهش نيالاو)راغكلا نمهءبت ناورانلا نم هلاذاةن وهيا ءدقف وهيل املأ هم ام ىد(ةثام
 نيعداتلامامأ وهو جدفلا هراكف اماد.عسنازك ذو نييندملاد ةعاه رسمك هروهم اوه ونعيق ا رعلادنعةدد ثلا ةيتت عشب (سنسلا

 ءاققىلاتراظناملاوهناهنعو ةنسنيسهنءاشعلاءوضوب حمصلا ىلصهنا هنعىور عرول وةدابعلاو ثيدحلاو هَقْقلا نيب عجمهديسو
 ةما ج ىمس ناكوةن_سني_سنذمى1والا ةريبكتلا ىتتافاماضدألاقو ل والا فصل | ىلع هةظفا ل ةنس ني +: ذمةالصلا ىف لجر
 هناو)ْنيملان ههيناطعاىذلا ىأ( ناطءأام هللا لو_سرىأ(ىفاطءأدقل هللاولاةناوةص نا )تي رلا ىف رجم ناكودجسملا
 ىاخلا بح ال)ن "الا راصمال_تلاوةالصل هيلع هناىأ( هنا ىت>)كلذدعب ىأ( ىنيطعيلا راخ!ةيلاحلا هللا (ىلا ىلا ضغنال
 سساتءام ماع رهاملاسيطلاذا نو هتالساجتتملاكلذرفكللاءادنمءءاودنا مالا وةالصلا هياعهملعا كلذو(ىلا
 ءادنا ىأردقو ءادلا ل ا ا

 لاملا ص ةيلفاؤلل 0 ردنا ا عا تا كم اوم (ةئاممم ةثام مث معنلا نم 5

 نماوقوءىتح ماعنالا 3 001 ل ا كل صغنالهنأو مك ةعاورفماتالاوب | كام قاما 1٠هقاو لاك نار ناك تنل
 ا 0 2 1 0 ءىل 00 0 0 ! طوردب مويهبنإ
 ىوارلانارلعامثمالسالا | 1 32 00 0 اا

 ىلع ثيد_كلا مدق اذا 7-2 1 :لاوب عشا اذه 0 هلل ةةهقمر ل وهيلع ىلا عنهن كك هنلا لو زوالا
 لودر لاول 12: ناكدمتلا 0 هلو-سرو ا هلاالز اد شأن سفنالا اذهب تب اطامن اوصاف هيفامو
 ل ا هللا يا كلا سري يلا ىلا رقافهلبق تماسأ هتج وز
 قرأ اذكواذك ل-سو 1 6-6 ندوأ نما نموأ هةحو د ىذلا سلا سح ندوه له قلو ودا
 هدنسسو درو نالفدن مد وس او ا لا نموه لهو مالسالا ردصفا *اح ناكفرافكسلا ةفلوتم
 مدائسإلا 8 10 1 اا ه.فننا1ثيدحلاة.سانمامتاةناف 03 اممءىلاعت هللا ىذررع ةفالش وأ قددصلا

 تر م كا يك نحمل 00 ىل 2 ل ٌّ 20 4 ل 7 نلاوكمض ى مدو 2 هللأ ىل هنال 4 6 . 0 امك ههترادع لع سر نادم ءاقو للا ؛ مهننم ءةددل ال ناوفص طعام وهنلع هللا اص شن
 دانه ف ىذلا هوناط ءامدقت دقو باذ-عا اوةمعنل اهلك نان مهياءةةفشممالا نسحب ىد هيلا نس>افكلهمق
 2اكلذ عمال ل اذه (ماطعافأ م5 مل وهيل ءىلاعت هلل 0 يننا نميلط:ءاحايبا ارعا_راىورو)ك لذ نمرثكأ
 نمتلل: تخلد هلاضتاب ودور وو ادور فيرعصر بمنع لاهل يكرقر ره كأن عزالا نو رشيدحلا

 زان نا[ ةلاذك حور ةهد_->اوةزه-مبتدسحا عد دااىق ىذلا( تاجا الوالارعالا ناهكيلا تن .>ألاهمث) ىلارعالا

 : ا تارتلاواص# اول مرلاددع « ار_متاقامحتاولاقمث ناك كد ا / هلوةك ءردعم ماهة إلا رمق

 العن تلعف ىب- عقتاجأو تنسحأ هلوقادرال ءاوةو ىرن رقت ماهفتسا ماهغتسالاو سد:ذريثك هلثمو
 ةغللاو ىرتناىلوأاذهوت ردك |امواءاطءااوذ_الا قتل دتعاامهازعممهذعد لاوادو الج

 دعبالاثمو صاخماد»د ماعلا رك ذنمهناله.فرارك_الوراركلا نم ب رحلا هلع هل جا ءاوهدعاستال

 هعيجدان_سالاب ّئ دنع

 متل رة الو
 نيمد##للا صعب هزوج
 لاو تيدا لهأ ند

 نم عنملابيطالا ىك ح دقق ضب ىلل' نما صعب مدق: ىف الخلا وذ فالخ هيفنوكينأ ىنمذي وحالصلا نياو ع وأ خستلا
 ىلا هرك ذاذك كلذ ىفامهندب قرفالوزوت ىن-ىلا ىلءةياورلا ناب لوقلا ىلعز و 4 وزوال ىب عملا ىلءةياورلا نا. لول ىلءكلذ
 مال_تاوةال_صل!هيلعىنلا قأىأ(.ءاج) ف ورعم ري غوهو(أيبارعانا)رازبااو خ.ك اوبأ ىوردقو لوهجما ةغيصب (ىودو)
 ةدودمةز مب( كيل ات محا ! سو هيا ءىلاعت هللا ىل_ص هلل الوسرىأ(لاقمشءاناءاطعافإلا.دلا بلا طم ن مىأ ( ايش هنمساطن)
 لاقل هيلع منأوهيلا نس[ هنايدارقالا ىل ءسطالا ل_جوهع رب رقد لاعقالا ةزمهو ماهقم_سالا ةز هه امة-الءاحن وك-تو
 لدق ودان متت الك م>اليج ىالص وأال و وأل انت االوىأ(تلجأال او)اليلفال اواريثك ىئيطعأالىأ (الىلا رعالا
 تاجأالو هلوقبدارناه.د]هّتفاجو هتظاغنمدعسالو ىذالاك ىلوأوهو ترثك أامتاجأ ام ليقوديك |ةللر رك دحاو | وهأنعم
 هلوقددب د وهياعماعد



 اوقكىأ(اوقكن امهيلا)م-سو هياعىلاعت هللا لسد ىأ(راشاف) هيلعارح زهقحتسا ان ؟هوفاويا (هيلااوماقو نوما لاب غق)
 مالسا اوةالصلا<لعىنلاىأ(ماقمت) هيل ااناس>او هم عوفق توأم مسا وفكوهسنع اوعنما ىأديد_ثافمذد اوقكنانوأ

 لاقمت) هيلع ه-هدقام ىل-عىأ (ايش هدازوهيإ 0 لسرأف ةخ:ىقو(لسرأو) ان مامتهالال ىأ( هارتهللخدو)

2522525-55 
 هللا از عنلاق) قبس
 تاسحأ ام سدس ىأ هب

 هر شعو ىلدأن ه) ىلا هن
 هنأ ىلع بصب (اريخ

 هيلع هتءارح و همالك نم(نومل لا بضغفإ_دأءو_بو ةئاغلذ يفوذغلابملانمهيفاسااراركت
 راشاكأ ( اوقكنامهل اراثاو) هحقتسامعهوزاد 0و رضيل(هيلااوماقو) سود ا ءىلاعت هللا ىلد

 فال_ ا ىلءةي رد صم وأةب ريسفت ناوهودارأ اممهكرت ىأ مهفكب مال اهتم مهغيةراشا مهيلا هديب

 همالسا نس>يل هلال” هتةفشو لسو هيلعىل اعت هللا ىل_كهماح نماذهو هم رعلالهأدنعروهشملا

 لاقمت) الوأءاظعا امىلعهداز ىأ (هدازو) ة م ء(هيلال_سراولزتهىل-ةدو)ه4_ساكت نم( ماقمت) .را 8 -

 ه٠ © ىذا ٠. 56 0 ل و - 3 تار نم3 ككل نزدهفىك ناثلوعقم
 كت اسحاىلع(هللا كاز خل )ىلا ى-سحأ (منلاو) كلذ هالاقو ج رحوهور1-ءههيغ (كيلاَ اظد> | ا

 املةدمسو ةيعن رفتءاغلاو ضارتعا امهندبامو ل ازجلوعفم(اريخةري_ثعو ل-هأن م) فك فاعاو
 ىلا تلجأو تنسس> أ ىأردةمىلع ةفطاعوأر دقم طرش باوج ىفة>.-صفابهلا ل ةوهنمض)
 ى_ءملافرك-ادب ىأ ضرالا ىفةكثالم ؟:ءاناع مل هلوةىفا ها ثمةيل ديانا لبق ل- هأ نم ىف نءوهرخآ
 ىأةري- ثعو هلالهاراص هناهدارع ل: هدارماذه سل ل دقو ىلا اوك! نيذلا قريشعو ىلهأنمالدب

 هياءىلاعت هللاىبصهانانمم-ةتا!وأالهسوالهأ مداقلا نولوةر[كاذهوةربشعلا لعق هاعقلاما هل مق

 لجالىأ هللارك ذن همهم ول ةةيساقلل لب وفىلاعت هاوقك ةيايلعتامانةاقرعو ةبارقةليمق لك ىف سو
 نيب نم نب راتمىأنءلاعلا نمنارك ذلان ونام أىلاعت هلوقىاك زييمتلاو ل_صفالاةوكامأ ءهللارك ذ

 و هيا ع ىلا« هللا ىل ص هنا ىلا ىلا«: هزلا هجر فنصملاراث أ متادج ديعف عمقا العقلا | ذب نيملاعلا
 كدروَكي وجىف(تاتامتلةكنا سوه_ىلعىلاعب هللا ىل_ص ىلا هالاقف) هلوقبهدثرافافطاداز

 ىأ مظءتللوأ ىدنعهيد. ةءبالري-ْئ ؟ىأريقحتالاماهريك نت( ئش كلذ ن ء ىلع أ سفن أىو) ىلع

 هاوعقغمو لع_هأأ نع

 صاصخخالا ىلع سصن

 كد أ ىأل احا ىلءوأ
 كدوك اخو أ أههئدي نم

 ىلا هل ]اقاوم
 سوه ماع ىلا عت هللا ىلص

 ىأ (تاقام تلقا
 ان> متساوي ظعام-ث

 سقنأ قو) احيبق

 دهاش اك ةلعجرممضلا عضو هةراشالا مسا عضووملسو يلع اعت هللا ىلص ينل |هتيذال مهد نع مظعرعأ مهسوفن قو ىأ (ىنادحأ
 تاقام مهيدي نيب ل_ةف تدم>أ ناف تيجعلارعالا نمهنم عقوا ؟هريك نفر اسح سال سودا ىناسملالا ل-د[قو

 ةغيدد داحأس شنو

 ىأ(كلذ نم) درا
 رأىأ (ئث) كلوق

 مظعسنذهناعمفطا ىأ _بوهيلعىلاع” هللا لصد: ماقطا هتداراو ه2. ىلع هلوق قاع( ىدن نعي

 ساوم-4.|ةءوهروض> نءةيانك ىدنالان يب و والم <مالابةةفشلا نمهيقو هنملصتتلا مل

 مهقلةامو مهيد. ن يبام 5 وك لبق نعهيرمعد دقو برقل ا عمتلبأ:لا ىل ةيقيقحلاةنيبلادارملا

 ىأ( مذلاق)الوأ هتلقام بدسد مهب واقف ىذلاملالاو بضغلا ىأ(كِ ل ءمهروددقامسهذب ي>) || مسج بطخو ميدظع
 هيفهماكىذلامو لادميىذلامودلاةحيبصدغلابدارملأ (ىشعلاوأ- غلا ناكاماذ) كل تاقاممهفلوقأ || تدر أ ىأ(تدبحأناذإ)

 بورغلاىلالاوزلا د هدام ىدعلاولاوزلاىلا رجغلا عولط نهةادغلاو لسو هل عملا »:هللا لص نلا
 هلال وسر لاقف) ل-سوهيلعىلاعت هللا لص ىنلا ساقها ىلا رعالا ىأ(ءاج) ىوارلا نمانهك ثأاو
 هىدأءاساذاالوأىل (لاقاملاةىفارعالا| ذه نا) ءدذعنب رضا | هيا كالا مل_سو هيلع ىلاعت هللا ىل_ص

 (ىذرهنامعزف) لوالاهثال ءىلع(هاندزف) بار ءالا لاح ن مفرءا1ىلار عالاب هقصوذاوهعبط ةئئاغل

 رعءاشلال وةك ىنعل اذه لم ءثد وهو قالوا | ىنءءانهمعزلاو هلو اةيطعأ امد هك

 معزاك داءعلا قازرأ هللا ىلع 3 ائانتك !هنانك-!وانك-اه

 'بذكلا ةهطم معز اولاقاذإو م-هعزد هللااذ_ه كا هاوقك ل-طانلا لو-ةلاىن-ءءنوكي و

 مل_هسيلع ىلاهت هللاىل_ص تغتلا مث عمالاو صر للا نم ه4. هن: ىفامىلا اسما ريسيعتلاىفو

 مو هاع كاف هللا 0 ه-ه هحوتمر ماهق“_سالاف (كالدك ا( هأالاوو ىنار_عالا ىلا

 ني-؛ىل-هؤ) كلذتلازا

 م-هدنعىأ (م-مديأ

 62 هو (ام)

 نمىأ(ىدي ريب تلق)
 ةرافك نوكيا ميدل

 ىدح) حيمعأا| كلذل

 م4كلوقبىأ (بهذي

 مهرود- هقام) كلذ

 ١ بضغلانهىأ(كياَع ةمسمللا

 قكارعاال وأ)ضوعالب واولااوقذ ود غءرلصأ(دغلاناكامان) كلذ مهل وقأىأ( منلاق) دادضالا, 5 اعملان افك ةعرد داس

 ىأ(لاذاملاةىارعالا اذ_هناملن وهيلعلاعتهللا ىلصلاةف)ىلارعالا ىأ ,ءاح) ىوارلا ككل اواودي د كنف ردك حتقب ( ىثعلا
 كْيَءهماقُت امي>أىأرب رقن ماهفتسا (كلذك أ)انعهبىأ(ىذرهنامعزف)لاسملا ضعبىأ(هاندرزف) لالا لو اي هوممع مدام



 كدع ص ة>ىفاك ىنلا ىأ(لاعت) اءأهللاومعالاوأ صخالاوه ل _هالايدا ر ما ناك :(اريخةريشعو لهأن مهلا كار 4 منلاق)

 ىأ ءدروكهيررغمل* كا !الوق | 3 ءامتريظنلاوهللصالا ف نم“ دعمقد لثملا(| ده ل ثموىلثه م

 اراندقوةلا هلا دك ةرمشا تلا او هررضملاو نمقفان الحك اهيفدرو ىتلا ةءاضالا لاا وهدر وملاؤهدو روعضوةهنرض عضو#

 رنعم تأمل بو هع ليدخل تبر دعا ى1و لعد كامرا ترج ءةدايزةبا رغهيقاعالا رضدالو

 دعو ىل|ةن4لا لثموىلعالا لثملا هّبواراندةوّدسا ىذلا لكك مهل ة مون ةصقوأ ل احوأ ةقص نم مد هي
 قتيهذو ترغنىأ(هد هيلع تدرسشةقانداىلجر ل ٠)ناوبلا سي رغااو ناش | سيحمل هرمشو ىومشا:ه ىنءملاواحلاثمأو نوقثملا
 ادعيتو مهنهارغنتىأ(اروقنالااهودنز !ف)اهوقحاي رة عابتالاوأ عامالا نم( سان لااهعبتاف) هيلع تباغو أ هنءضرالا
 اهاحكىأ( لعاو ىنمإا يلع قفشأ 32 ىأ(اهبقةرأ ىفافإ) اهعم فوكرتا ىأ( ىفاننعب وىننباولخا محاصمهادأنف) مونع

 اهذيشأ لطفا قتلو 0 ححييييجسسسس22 ااا ت22 777_ا؟“”؟ٍ؟آ؟7؟؟7©ت67©6 سس 2/سسسسللل

 ا نيباهفهجوتق) | ' ىلاعت هللا ىذر هاتالاه+وةمهنمامالك لمقامناكن اوت ضرك نا نمكلذك مالا ىأ قار ءالال

 ) 5 الإ 5 "1 4 ءاممد:(١ 5508 مدا كلا رذن مزلاق)كلذكرالاىأردقمريسخر ورحملو را< اق هنع

 0-0 0 5 ا ىععوةصقلاى :«عنوكي لعل ىلر ءالا (اذ دل ؛هدىلثم مل_توه-ىلع ىلاعت هللا لص نلالاقف)

 هم و9 2 ا

 5 َ 1 ا | ل لثك مها هىلاعت هلوقك أم ال ءابيدشتوأ ةمايثعةراعم سانوكي وهيرضعمدروهةمشملام 20 كل

 ويح 1
 اهيديرأةسان انكلا لاكألا ا ل اك رب هنال سعنلا ىف عقوأ هنافربر قملاو عيضوملا ةدايزل د الذ نوكي ةهد ."الااراتدقو لا ىذلا

 الان 5 2 أري مهب ل تالا ىملالا مزاك- |١ قوهو بد علا أ|نمهيفاملاسوسك لوقعأ نا

 صد 0 1 8 ا 0 | رئذاذا ناسنالاودبادلا تدرشلاةب ضرالا ف تم هذوهنمترفن ىأ (ةيلعتدرشةقان هللجر لثم)
 2| كدب ٍإ

 ا نءم-# درس : نا لاتافو فار ةلادارلا لصأو ادا ارشوادورش ق ٠> الادب د ارح ىرحو

 (اهدرف)هتةصتكراشمل | | ' عابتالا نملاعت وا( سان ااهطساوز هقدر ع هءارو نمفيخالق مهبل عفا ىأةئر ءنبالاقموفاخ

 5 2 اج وم ره هنايرالااه نملتلا عاج اوس (اروقنالااهودنزب 3 اهو كسميلاهقا ءاورحواوضمىأ

 ٍِى ' رخآىلااولخم_-4لاقو ىأ(ىقانزعب ويننباولخ) ةقانلا ىأ( |محاص مهادانق) منا وفول زوق
 7 [اهوكرتا هاهوعمتت الىأ هلاثمأ ىقفرءاكردةملوةلوةموأ لوقلاىب عمه ب جدك» *1ىدان]وعقموه

 قدح «ءاشو لالا لست | اهاحلعأو ءابماع و غشأاناىأ 0 او ك_:قفرأ)انافةخسن ىفو(ىاف) هك اسماقل اة فرك

 : 0 200 ل ا.ةلاكحرطب امم هنالو هت هرههج-ثباودلا هاعرت ىذلا تام لااهمدار ماو ىنءموااظفل ةسانكلا ل 7 وب يس | اق م جماقل( ضرال اسكن هاف اوما ماهى مهيدي ناسف هجوت) عض

 لريذهكرب ىأ خانتساف 'اهد روك هاماد ني تا نع ام نكأا !هنمتندفىأرد ةمهيف(تءاجىت-اهدرف)كلذإريعت-اف

 ا 0 دشو) م هكرباذاهخوو لما خان ن ءهدنعتثكمو تكربىأ(تخا ةةساو) دعاس ان

 3 ١ اوزا 1 هدأ | لاقيا مكر ىأاهرهظ ىلع ىأ هيلع ىوتساو) فورءموهوس رفللج رسااكلبالل ل-رلا (اهلحر
 6 0 باكا َ 1 سفك لوا عأ(ل انام ل_جرلا لاق شم مك ةكرثو ىناو )ا جكرو اه رهظىلءالعاذاهبادلا ىلع ىوكسا

 ا | 8 |

 0 00 اح ! ١ ىلص ى :أاىلع هنءاسأب هلةب وقع(ر اذلا لد هوه هلق ةعدسلا هك. ل اةملجرلا ىل لاو نيح هنعكعنمأو

 كل -- 5 ثديح سس بس ل ب بيب سبب ب سس ماااااا_ ل

 5 هلع ىلاعت ! هلل | ىلص < 1 |ىرفك !! نمرهطامهاةبوةعىأ(رانلال خدهومتلتةف)الوأ هلاقايش ىأ (لاقام) 1

 مكحمهت اوديو محر مهبهنأف مونمم اح لعأ ًاوهحمان قذراو 43ه ودل امءارودت اضرالا يسهم طءةدايزوهةةطالمنس>ناكفمل-و

 سو هيلعىلا عل هللا ىلص هللا لوسر عم تاارث لاق هنا مأر كا ةرادعلا ن نهريمجنبتاوخ نءىوراممار امالي و ءاقلل سانا

 00 ا اعمل اق ا ا ءّ نءةل>-تحرخأف د عاق ن لدم : هوست اذاقْنأ ارهالارع

 لاقذءاح ماضون“ :> اح ىذةفةلارالا دو ءءادر ىلع ىتلافهتعبتو ىذغاديق هاج“ اضل ل همه

 تا دا !تاحعتف ك جدار دل ءذأم هلل! 2 .ءاباان كل لع ءمال س || لاق ية اماك ل هذان ادترا مث ك1 حدارم 9 * لعفأم هللا دم عانأ ام

 تاوطوام وففخ نتععر ىلصةهرخ ضعب نم جرت لض|تققطة تلو مرد 1و 2

 مالسلالا# ؟د:تق رصناؤدملانرددعإ 'هللاو تاق فرصا ىت> حراس تسلق شام هللا دمعابأ اب لوط لاةفىنعسهذدنا ءاخوب

 دع منال وأ نمت م هللا كر ىلاقنت ماسأدنم لا كلذدر هام ياك شع ىذلاو تاةةىل#ادا رش لعفام هللا دمعانأأاب كاع

 اهوسا اريج سا

 ا أ(تخان ةساوتءاح

 نوشوهو ةلورعلاح ءلطا



 عييلبتلا نم( ك-:مدحأ ىنغلسيال لاق !سوهيلعىل اعتدتلا ىلص هنا)هنعدواد ىأقء رطنمىء+ر وهو لوو ا ةغيضد (هتعىودو)

 4 قام هيّئرقأك غالبالاوأ

 ناب ك2 .دحأ ىاصوال

 نمد>ا نع) لع

 ناك ميأ نم هلعقر كش

 ءد-هوناكتقدىأىف

 نت عاتي

 ههوركمءايشالاوتاووالاو

 جاب ىجن قاعتبالنا
 تبحأ ىناق) هية نوذامو

 أندلا نمىأ (جرخأن ا
 (ردصلا مياسانأوكيلا)
 ءاعا هيقو ةيلاحةإ_ج

 ندهالا ىلاعت هاوق ىلا

 ئأمادسع لق: هللا أ
 0 ا 1

 282 اوشا |نهملاس

 نءةلع-غاانموىاخلل

 همةفش نمو) قىارك ذ
 هالمصل |هيلع م ىلع

 ىأ (هغيفخت مال او

 فيااك_ةلاءابعا م-مع

 ىأ (هيلع هليه-نو)
 مهبولة ىوةياعدني وجتو
 تيغرتلا ن-مه يلع

 (هةهاركو) تيهرتلاو
 ناةفاخمءامشأ) مه ىأ
 ([ءايشالا كلت ىأ (ضرغت
 ةفاخضو (مسييلع)
 ةل علا ىل_عيوصتم

 افد.ةخسقولاءفالال

 دروأىلاجا محاذهو

 ناخيشل ا هاو رام ىلع( هلوةك) هيسقتو اعجهبسانيام لكل

 ىأ غل. أو هاك ىبنلا ىعع وهو قئلاو ىهنلالمت< وهو غاب ىلاعت هلوقوعمسلا

 مم

 هلوقهمثواهبر نءاهورغت يذلا نيعباتلا سانلاب هلاوماقر اوبضغامل ةراتلا همشواور نع:درا“
 ةقفشم_هاوقأواقفر مهمل ءأهنالن ايد ك-:ماه.قفرأ ىفاذ هلوةىقو ابوي اذ هاوقب هع اوُقك

 نالمت وليقةقيطالا ىناعملا هذههنمضل ءغالبلا تاقبط ىلعأ ف هيدشتو هو ىلاسعت هللا نا ىلع

 ل_هأ نم هنا عمت هنال سو هي ءىلا عت هللا لك هءلح ىلع عاطء!لاقامالوأ لااا لجرلا

 ىنال انام فك اراسنلا هل اون درهمزرحن لبق دال مع مس وهيل ءىلاعت هّنلاىل_ص ىنل 7 تاثكللا

 اذ_هولماةفرانلا نماحتو نمأ ىدحهيفطل# ىذا و مل-سوهيلعىلاعت هللا ىبص
 رازبلا »اور ثيدحلا

 قىزولا نياوهحيص ىف نابح نب او4_:عىلاعت هللا ىذرةرب ردهىذأن عفيعضدنس خسيشلاورأو

 دوادوبأ هل ىوارلاو ل_سوهيل ءىلاعت هللا ىل-ص لاه :عريم و لوهجللءانبااب(هنعىوروالاذولا

 منمدحا ىنغل ءنال) لاق ل وهياعىلاعت هللا ىل_ص هنا هنع ىوروة+-ن قودوغسم نب انع دف و

 ءلرتوأ ل عذوأ لوقنمهلةنهركءاملة:وةميهنا اوةييغلا نعماعىهتاذه (اًمثدشىلا هج نمدحأ نع

 00 ا لك سلب 3 نءةيانك 5-5 !ةمالس( ردا ميا ءانأ وكيلا جرخأناسحأ ىاف)

 هللا تأ ن مالا ىلا عن هللا لاق باتل اما سهل لاتد م -وهياعىلاعت هللا ىل_ص هلممو دحأ ىلع نامضغالو

 هاوراويفه-_:عهللا ىذر سنأ نععصدةورخ [ىنعماذ_هوفاغنل اورفكلان م:ىرب ىأ مياس سلب

 دهم دارأامهللاو راصنالا نمل جر لاقفةم سة سو هياع ىلاعت هللا ىلد هللا لو سر مسةلاقدوع سم نبا

 هللا جر لاقو ههجو رع هدف هنريخاو إ_بوهيل ءىلاعت هللا ىلكىنالا تدنافهللاهح واذوم
 ىسومىخأ

 كسل يق[كلقا:!اوأهنعلوةنللهردص ةمالسدارملاو ىراخملاهاور ريصقاذهنمرثك ان ىذوأ دل

 3ك ع اىفالا مارحةبيغلاو ةميونل انم وامهري- غوامهلمثلهقالطا ىلع اعبا ىوالاو كمان نم

 هلوقىفةيعفاشلا ءاهقفنمىرح وح ا اهمظندقوءاهةفلااهانثتسا

 ر-هاوجلا لاثماك ةمظنم « اهذفن تزاح همم تحلف

 ر_هاحملاقدفن رك ذاو فرعو « رذ-> تفتساو ثغتماو ل:

 ةةاشلا فيلاك تلا مهنع(هفيف ذك هتمأ ىلع مسوهياعهللا لهن نمو)اضيأ ناي بديزع الذل ان و

 ى> كيلع كج وزاو ق>كيلع كندا سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوتك مهروهأ ىف( هل. هستو) نسجت

 هوركسملا ن مةيهاركلاوذها اركا|(مهءا عض رفد نأ ةفاءا.ثأ نها ركوز هلك ليللا مايةدارأن أ

 هلوةبكلذ نم م هلل وعقمهناىلعبوص:هفوألا ىن_هعةفاخناو عوطلاد_طوركلا اوبويادد

 مهترعال) مويلع ةقشملا ةفاخمالول ىأ ( ىمأ لعقشأ ناالول) م_-وهيلعملاعلدللا ىلص (هلوقك)

 ْمِياَع ممسو هيلع ىلا«: هللا ىل_ص هلوقك ثردكا ىفدرو باب>.الا ماؤالاو با ماآىأ( كاوسلاب

 وهفشيدلا اذ_مدر وابجاو هل_هذ مه-ضعب ثردحلا اذ يك دوك انساو لا بلاي

 نماقلطم لو ءوصولا ل.ةل قو ةضمخملا لاح لي ةفءوضولا  هتمذ -ىل_ قىاتخاو د

 ا ٌكاولاوىلاعت هللاهجر لب زلاهراثخا كءوضولا نن سنمالنيدلا نب سن موهو هلتقو نييعن ريغ

 هلام_عتساىأف اضمردة:.ىناثلاوألوالاانهدارملاو هسقتدوعلا ماو ءلايتسالا ىسعك رد_<-م ْ

 1 1101001 هه 7 و

 وهو

 لاوسلامهت مال يتمأ ىلع ىتشأ ناالول)

رعالاد.-ثو لجزلابهسفن همشوةما٠ةلابمدنعايندلاة فك لاملاهمشو وءءاعىلاعت هللا
 ةباد.ىلا

م _سوهيل هللا ىل_طءؤاحروةقبا-لاممالاف تناك ىلا
 ١ 006 امد عب اسجن هالصلا لعك ناهبر ن



 رمأىأ أ( هوو لك عم 7+

 هح ساذحخوو 9 ”تنود>و 1 || ءاو رش يدحتا ا ذهومالص لك دنع ل ىفو (موضو لك عم) شنت لهأض ع زوحورك ذموهو

 حاصلا ن ,اكول لاح لك أ |قمهضعد زاحأوروهطا اكهأض ومي اماه>:ف هيورد صمواولا مضدءوضولاو ةث_سلاس" كلا نادصأ

 عانتمالالو !نافذاء رادع | لاو تلا كال تك قالا ل ربا نابل ا رداع قءاحدقو حتفلا ردا

 كاس 85 رعد يعل ال دصلا ع د ل لآن ازا نمكد رطصا اذأ لد .الاتكواست مكوة ن هذوخ

 23 دن رقلأب رمالا عنتما وادا وااضرف:الص لكم | ماعوه لهو مع امذالص لك دذعودال_ص لك حمئورعو و لك حماأوقو

 مداضوتخو )قضم عو ةولإ| اييقريغتلاخ لكد_:ءوءال_صأل لا وسلا بحأ ىقاشلا لاةوةعاج لك ىلإ س هذ سلا تاولصلا

 وسهو رحاب (ليللا |ريغت : الد < الؤلاو ادعي ه 0 5و ماصلا ل ماشي وهو مونلا نم ظاقيسالاك مغلا

 0 وح هلا ايحاصم ٌكاوسلابمهترعال ىأن يينعم له ”ه ةءاشوأ لاو 0 ودلع ءووحشب

 0 ايربخ ادت د1 خيش لاقاموه (لوللاةالصربخ وله اوةولدو ام مالاك هدف هلو ءوضولاب مهترعأ 2

 "ا ه-:ءىلاعتهللا ىذر تأت ع مديز نعت هند هطنمو ءاف_كاثد داحال هير ىفاةدوملطق نم مساق

 لدللاءاق فن زاحمشلا | جرف ناضمر دج لا قريص>و ءأهفص * ةريد> ل تو هم هيلع ىلاعت هللا لصدتلا لوسر رد ا

 لع ل نماوذ ريح ن 8 ىلا عت هللا لص هنا لوسرأ دافاو رضفل اًواح مث نسال لف : اواحو لاحر عمسق لاق أمي ىلصق

 ا اذا لوط مءينص مْ, لازاممه !لاقفابطغ«مهيلا جرف بابلااوبضحو مهتاوصأ او عفرف مهيلا جرة وهيلع

 ةقرل ليقود عدحأ هاو رهن ودكم ا الادب قعر 1اوال صرخ ناذ ؟- ”و.بقءالصاابك ا يلع ى تكي سهنأ تذنط ىتح

 هلقالو ماقلل سات ا اوهاذهو ىستن || معاو زر دعمف ممم ءض رعت «نآت نشل اورو لاح ثلا

 تن د>هيدأ رأنال_يقامالاغثلا ثيداحأ رف اق هلال هانمىفاضدأى طوي ملاراشأدبلاو

 ىاشيع عكر ْس دعك رتوكينأالي !لثتلاو لّصفالا نا ىلع ل دك هاهن وىدمى :*هلدالا ةالص

 اةهبسأ ملأ اوه لوالان| تمل ءدقوهلحالل ادلع. رالا ار اهنوالمل نت ضفالا ل نا

 |هس' 2 ٠ ىد> قرف ىلصت وهوك دحأ سءعناذا نوقيطتام لمعلا نماوذ ىو رام همسات 9

 | لسوهي اعىلاع هللا ىلص ىدْح نيك تاقناذ « اضيأهيشاوحىف ىناسماتلا هلاقىذلاوهاذهوم ولا
 أ هللا نا لمد < ل-.ةتاق# ىدل اوقلا لدسالىلاعتّلا لوقوءارسالا ىف ةال_صلا ضرؤدعب هّضارُمْدا

 ىلاعت هللا لص ه سن ىف عق وهناوأ ميياعامتطرتفاةعامدع ةالصلا.1هىلءتمظاو ناكناهيلا وأ

 | ىفامن الية ناوهد- د ىدالوأ يله حمو اداذااضرفاهوتظتنأ تتشخى فاى :ءالاو [كلذ وهياع

 لج فالس ءاعاضرف نع الاما.ق 0 ناك امل هناوأن ا ذمربةصوصةئهذهو موب لك ةفيظو ى مءارم بالا

 ا دان اك مل-سوهياعىلاعت هللا ىدىتلانا لق 3و مالا نمدريغهن ىو“ د هك 7

 ءام- أ ىلع سافاو اسوي اعىلاعتهّنبا ىلص هناهمؤو ضرتغيه.سانلا ىدةةاوربلا لاعأن م مئث ىلع

 لوقوتنا كل! ضرك ضرغل ايدارملا نال ةوةدك ْملانث_سلاو ضئارفلاس هاو ركض رتفي لو ةريشك
 خسدلا لسع الاذهوادجد يعد ةدايزلا نال ص قتلا 0 ىدللوةلا لد ياليل عت هلوقناقامركلا

 ْ مهدعد نم ىلع ق شفر ذةلاكم وغنى لعد 'الذنوضرف 2 دام .ءلاق مهتيغرا مهنا لامّحاو ريخ هال

 ةلمألا 2 أملقموم ا ل لا 2 (مهينو) لاك ثالانمولخمال ماقااف لاح لك ىلعوا ذب. ًاديعب

 مسا ارك هثلا 4 وصلا قلاصرأو م4هنها رك (لا صولا نع منعا «تهلا ىضرةباصتلا ل سوهس لع ىلاء' هربا ىلص
 لس اعلا 5تدأت لاصرلان علم مو هس ب رشد لك أرغنمرثك افزيمونموصن نأوهو

 5-0 اقف هنعمهابن كلذ هغابا ملقم ريلاع كلذ قشو سانلا ل صا ولصا وأمل وهيلع ىلاعتهللا

 م موز م ع ضرغت نأ | لوميا عىلاعتدلا لص هصاوخ 0 وىمعط» ىرد_:عتدبأ ىف ىلإ مساكن لاقف ىلصاوت

 مشهأيأ ةيع هنو ىأنيهد>ولاب | ىيطن ن ,منعد قر فل : وأ ةيريزنتو أ و ع رح هتها لهه.قفلتخاو ل

 65 راكأ (لاصولان عز ةيناحو ره رةوقدهيطعت هئيقيوعمعط نانو ىعموهصاصتخاهجو ثيدحكا نم لعو قواال نمو

 ةيلاوتمامايأر ,امدنأل نأ ص كس م2 ل ا ل ل ل صل

 موثلاد-ةعء سهاد يح

 1 0 ٍّء ل
 وهو ىلعاذأ م دحأناف

 كر رب هإعل ىردتال رسعات

 هيشت تدقق هنأ رم هنعلا

 هلإا دمع ب٠دلذ ارا هه
 هل

 ا عع كل 71

 ثوح صاءل ا نيورع نجا
 موقأو د ةراذانأام او لاق

 ماسيق نعهعنمو ىلصأو

 هناىوردتو هلك ليألا
 مسوهيا عىلاعت هللا ىلص

 ناضم ررهشقدأمل جيرخ

 ْئ رشع موقلأب ىل_-صق

 ىلصءج رش ةيئاثلا ليلا

 تقرع لادو حجر

 دأ رس نكلكءا امدح



1 

 | هدد احورلاد:ا[كالذوةوةدادزب ليبارشلاو ماعطلا لرش هندي فءضاال شدة ذأب 1 0 :وأ

 ا رك دام ناد سولو رح تيس را امل هال < حس لاغنا
 | قف ادقوه_:ءهحورلاغشال ءةطنلدت مص لاح ق كلذ لءةواو برست الد هلك انالدلد وطةدمضد رم ا

 ىلاعت هلل لص دنا هيا عدربالف نيؤراعل |تاما ةمىفءاننسنما هاصف[كءامك-< او عرشلا ءاملعا ذه ىلع
 , 1 ا ىذمرتلاوهنطد لعرجحلا دك ىنحاد. دشاعوج عو<نايحالا ضان اك مل سوه ءاع

 0 ردثو فر دعت هنا دا ى> ايفان ندب نك ونا مهوتاهركلت ١ اذ_هىلعمق هلا

 لاقو مازحا ىفةةت مىهوةزجح عج ةهجءملاىا زلاو محلا حدف لماما مظدزج ا وهااو
 مهاجالىأ( همها ركو)

 ىأ (ةيعك-لالو_خد)

 هاورامىلع مق ه]و>د

 ىذمرتا اهح#ودوادوأ

 ثيدحالمر اك اوفيعضلاب اصلا م 2 , وأهدرع ههه جيتك هدرب ودلع 0 لام

 نادك نراك ولهنال اقل نأ: الا ءاعط نم ة ةقيق- هذ غب نابل قأك هرهاذظ رع لع ريحا
 هته رك هثمأ ىلع مق خب 5 هعش ند“ 16 58 كو دما روززاصو ناب ل هاا

 00 درة :اعزعىدم رتلاودوادونأءاورىذلا ك ا ؛دحلا ىقةيعكل ل 3 9 0 1 4

 وهواهد:عن 0 ءتهللا لص هناوهو اد: اح كماضدأا مم اهلا وة زن نيا: و 0 0

 مزحاذ_مب وهعماهنعملا«تهللاىذ رةثئاعتناكو عادولاةدحىفكلذن .اكوتدبا|ةلوخدنىأ ى 0 ا

 ىلص هلوخدنوكي نأ لمت<ىراخبلاحو مثض»دقوالءأ ه.ةىلص لهاوغلتخاو قويبلاو ىريطلا
 هيلعىل اعت هللا ىل- ص هروك وىرخالا فل د: لوا مهيدح | ىف ىلص نير عقوةبعكل اوه اعىلاعت هللا ١

 هماع ىلاعت هللا ىل-ص هللا ل وسر ل دام مءىلاعت هللا ىذر رع نيا لاقهعل ءقفتءةمعك ل ا

 ابلاميلعاوةلغأوم- ,معىلاعتهنلا ىذرةحاط نين امثعولالا ود رنيةماسا ووهتدم !اسوا

 ا نيب ممن :لاواويف ض5 ءىلاعت هللا ىل<هّنلالوسر ص ل هلالبت لاس 5 : مو نم وأ تناولها

 نوكي» ىت> هرهظ لل_ءقبانلا لعح وهجولا ل_.ةىدمل+ داذار < نب !ناك-ةنيينأ هيلا _سدومعأ| |

 ىلا عت هلا لص هللا لوسر هو ىلص ىذلا ناك- |١ ىنو:» ىلصيف ءعرذأ أةثالثن مسير مةراذ ان بو هن

 اعدهنادب زنيةماسا هب اور ىلعةحج مناد نوعان تراك اذ طراد اذحأ ل نس ءالو سو هيل ا

 /ةرجهلادعبةكم مدق لو هيلع ىلا« هللا ىلصناكوه لع ةدارزل ؤانلا ىلع مدتم تدنملا نال لدي لوي ْ

 ةمناع ااووجاهم قاب رفكلاو مانصالان ماقال. .عكسلا اهيفلخ دي لوءاضقلا هرعقىوالا#تارمث الثا ٍْ

 تيقافرع نا هللادبعلاة باب لا ةمايلم ءاهيث ثملو اهبابقالغاب ماو ةمعك- لال دارمق هو ةكم حتة ىلا

 لان نا لص هللا لور لص لهل تاققهرث أ لعن الن ٍءاحراخ سو 4 ماع ىلا عت هللا ىلص هللالوسر أ

 ١ ةح> قةئلاثلاو * ىلص 11( 1[ عت وه دال نيه رع يل لاك نأ تلق عنلاقث سوهملع 0

 كسانملا نم رسانلا ل هالثاةححىفا خوخ دورك اناوالمأ ريف ةبعكلا لخد هناىف فاةخاو عادولا موبةجر) م هاكلوأ مهضعبل
 1 كلاود سان م1 نءههنوك ىناوفادخادةوكلذ مه ممم .بءالدقو مل سو هيل ءىلاعت هللا لص هءءادّدقا

 عئرو يعل اوءانلا ع

 هدي هس ىو ا

ْ 
 ىلع2 ةعشنوك آنآتسحلاةةئلذ ن ءهتلأسف ءْنو زخم ىأتنثكو همعاج رم نيعلارب رق رق

 تنءأن-هتثاعنال ثا

 تنعلاىقهعقو'اذاهريغ

 ب ةخفتن و ةعشملا رهو
 هرو سينما نونا ادي ثدد

 هواعدىأ ( هير“ هال وز

 لل-ءللاهقيرطىلع ةأنا

 (هبس لع نأ) ة.غرلاو
 ةال_صلا هلع همت ىأ

 6 مهل هنعلو) مالسل و

 درطلاب م-ميلعاعد نأب

 نونوةحوتفمإههمنيعو نيةحو" ةمنيثاسب (هتمأتنعتت ال ا( هلودوثن دحلا اذا اهتم سدل

 ثتحع ها نمسعتن خلا ضعب ىف عقوو مثالاو ةقملاو هو تنعلان ملعقن 4-ءقوذ ةاءئموودل-ثم

 نوذلارسكو نيعلا نوكسو ةيتحتلا مب تنعي ىور وام ماع _ءاف-2ءأو ىفاسملتلا هلقاكا
 هدفك 42ه كا تا دا كحل و لوعقم بوصنمه-:مأو هنانعى_عهتنعأ نم

 0 (مهمنعلو هبس لع نأ) لو هيلعىلاعتهللا ىل_مءبلطىأ (هتبغ در د) هن وورصءوحو

 اربدلانم رعبلا ج رك ىهوهيسسلان مهل صأو ى-هعمت-كاوبسلاو (معةحي) مهم دحالىأ |

 لعق



 ءاكلاو ريغضلاى أ( ىصلا اكب عمشي ناك )هنا نأخيشلا هاو راك مييلعهمتْعشن هو ىأر هظالاو هو عشا رسكملاب طيضئاو

 نمعوشخ ب ناهذن :ماردحو مههجرةعامجلل هدو رق نم و)ففذو وه رصم#» .ةىأ(ز وحتي ِ 5) رصقب ودع

 هدب مدع 01 تدهعلخاو ىأ(هدهاعو هل ا ىأ(هيراعد ناملسو هماعىلأعت هللا ىلصهتقفشن ,هوزهندلاون زهدعم ىلص

 راق ة,ةكربوءافىأ(: كر هل كلذ لعح اف ونهلللب تك كالوأ 1 هتاةعلوأ هثدم راع :ةأرااطحاذكو (كوانللا ة3] هند دف و

 ى اطذالالاووةجرىل ام «:م ىعذاريسقت 4 فطع ىكدلالاقوةدامعوأ# انمى(: ةالصو) اب هجرت ىأ (ة<رو) اجب

 ةجرلا ىلعةالدلا طع 1227 77خ تي

 اهانعمق تناكناو

 ى-< الوظفللا رياغتا
 ديدسلا وهءانرتخا امنا

 هتالصفوهو (ىصلاءاكبعمس ناك اومياءىلاعتهللاىل_صدناو) اذهنأ ب قأيسو كذاللقنف
 زو نمراعتسمابةعرمس واهفف هناانههيدارملاو زاوحل ا نملعفتز وجتلا(هتالصقز وعةيق)
 اما اعسو كس طا د اا ما ىصلاوريسلا قزاو4ا نموهواز واج ةكه.هدخا ون ملاذاهمثذ نع

 ااه جم كلا ىورو طويلا لانك هنعىلاعت هللا ىدر سن أ نءعيدك ثد د> ىف ىلا نا

 6 الص زودانو صل | هاك عمسافايتاأط اديرا ؟اناووالصا | ىف لخدالىفا لات ا

 هال ملا سل ف ءاقزإ 0 دارا ارح لعق ل ادو هناك , نمدمأ دج وّددش نم ملعأ

 أك ةعاجلا حا, نملجالةالصلا لب وطتزاوج ىلعاضي أهي ليادالو هلةر وا توه. نه كلذ زن وكي
 هعةفشنمو) والك تاب اولا لالالا و نايالا زب دعت مدعىلا ىدو ءالام ىرقختل ايد ارملاوليق
 اذه ىلع رصتقاولو ما! رسفماذه(هدهأعو هيداعيارأ ما روج ل ع(ملسو هيلعىلا تقلا لص

 ردنوك ل دباعدىأ ب غءارلا هلاق هأك ر ودنا اك اعرمشه مزمل, الام مالا ةدها للأب دا ارااو رهظأو رصخ' ناك

 هانعم ل_صأن ءالاو هيل عمرنا دهاعو هناعداملرتسسف# 2 كلو هيس ل براي لاقث)رك ذاممدصق

 ا هلاريهط7 ىأ ) اكز) نءللاو بسلا (كلذ لعجاف)هللاةجر نمدعدملاب ءص + مثداعدالاو درطلا|

 موكا ااهبهيرقتةيرقو) هنو را هذا ارهطمىأ (اروهطودحت وهالصو) ه عاضدقا ام هرك -هرأ

 اهيورخأ قرط نمثندلا اذهىو 10 ىكرورب رهدأ نءناخيدلا» او راك (ةءابقلا

 الزاك مو هياعىلاءتهّتلا لهنا لولا رون مولا نموأن ممل لا نملج رامعأ
 ري امال ردوا فاكس 24 هو نس :موللان .ءادحا ىازاذاهش مطقباقاوة نشا

 2 0 وهغمردصأاملا رفكمءاذنوك نآهللان ماح رهنا هر رطوأ همتشو» رحزب ردابقهللارمال

 تقيد. 2ث فوخهللصح سوهماعىلا 0 مواانال هللا نملة رقم

 نمهيرقن هناةسح قهداب ز ز-_سوهيلعملاعت هللا ىلدىنلا ارحز وهل ع اره ةوةدش نوكو هلق
 وهلا نالاما ( ) هجر وأ عاد اجر رك ]وان اع تعبأ ا) رك ثددحىقدروام امىانيالا هو هنر

 الفهثثمد نمادوصةماذه سدل هنا ىنعملافا بانل ناف ىننلا ىفةغلاملا لة: ناةرثكلاوةغلامملا كانه

 هقفنلا نكات لع مل-سوهياعىلاعت هللا ىل دهذمر د صام ل جام وار دانبيدأتلل هقلاختام ع وقوهيفاش
 نأهللا ع نماح رام وأ نأ ؛ هندلح هأوقىق ثيدحلاقام_سو نيملس الاوأنم_:هوملان مهاوقه-قان

 هللا ىلصوهت كال دما نهدحال هنم نءاالق ةجر لب أم ايف ال نكيرلم هةجرلال3نوكي

 مهءاعد ناقمالسلاوالصلا مهيلعءام ! دنالا ن نمهريغ فالك ةمةنالةمعنهتي .ذاو هجر و هيلعىلاعت

 فاددهدم :فأب سوأ وكلمق مسن اةوعدبالنأ راج فاذا مىاضملا قوم هم ا ىلع هل اعةمقت

 هقفشلاةباماذ- هقوهأ دب تب رثوهللا مهل اثم ةهوقدح ىلع م ا 0

 56 ةءفلت نلاةهعل د ئعتدخاقاورشللا بط غاكضمي رمشداسكا مهللا) ثيدحلالوأو

 س2 227772777 777797ااا7الا7ا7ل7ا70770ل7تال؟96©ب“797ت6لبت777جججبل

 ند ىوأ سنساتلانال

 ار وهطو) نفككداللا

 ىكدلاهاعجوهب رهط

 كى: آلآ بأن ن نماضنأ |

 ةرامظا مرر ح١

 6 رقو)هانمدقا اان الح

 (امبهيرقن) ةليسو ىأ

 لاق ةما.قلا موكا

 هءءانمداعأأاما ىكدلا

 ناكو لوقأ ةدايزلا نم
 نأ كقنحسعأل ىلوالا

 لصق رعغ مامهعمت

 لوأنا م-ءاو أمد

 ادهم ثامهللا ثيدحلا

 بصب دك 5 م 0 و

 تذخادت قكاورش هل

 هيتفاخت نا ادهع 1

 7 ل-جراساف
 لكي ادعت نعل

 مهياعقاعدنوكي اآماو

 كلذوة# وةكزوةجر |"

 ءاعد-الال_هأ نكي ,ملاذا

 نسعللاو ىسا او هلع

 ءاحف كاما م ناكناب هيد ا

 - دب نيك اننلا نمور اعاق تاباو رلا صعب ىف كلذك ثدد#كاىف ىل افش ١ ١١

 ىل-صوع ديف يك ل-يقناذةومشالب ةجركلذ نكم :[ىنيسقفانملاورا 2 1| ىلع وهي .اعىل اعت هللا ىل_داعددغفالاو ثيدحلا

 قوىلاعتهتاد:ءكلذا ل هاب سدلد ارذانا تأ او انهنعلوأ اوأهم_سوأه- ءاعءاعدالىلل- ءاب سل نم ىلع توه اعىل عنها

 و-هو ةسع عرش ءرامابكل ذإهق اعحتدتا مل 5 هما كافرا 00 جظيف هل بج وكف رهاظل !قدنكلو رمالا نطأب

 رئارسلا لو :.هللاو رهاوظلا كك رومام



 (ليرعي وأ 2 ةكمراعك نم شن 0 هنأ نيخيشلا ثيدحه-ةمأ ىلعهتقمش لاك ىلع :ءاممو ىأ ( فوق هيذك انو)

 0 د نمىأ(كم ءلعاودز رامو) - ل -الى 53 م لا موك 9 وا سديم نا لاقف) ةللاتلاع مكس لاح ةءلست ىأ

 و علال يةوكقح

 س !ىلأاعتوهنأ> .بهناقتادوح ولاهم هى [عودح راح ريغ

 ليطعتلا لهأ ىلءادر تدثأ ليث هتلاو

 ) مسيفتششاسك)و رمأت

 مهقح فك لطيف ىأ

 (لابحلا كل ههادانق)

 هادانوكللا هرضكىأ

 ن-« فصويوأ همسأب
 (هيلع 6 و)هفاصوأ

 ع لا َى هلا 1 واولا

 مال | ميد :ةمسأل

 مالك اوءادنلا ىلع
 (تئئاعف ملاق)
 َفدَحَو ِه كموةىفىأ

 32  م-هعلل هلوعسقم

 نا) هلوةب صصخ
 د ل

 ةدكوملا 0 ودرمحلا

 مييلع) ىرأو عقوأ ىأ
 تاعقى 1(نيبستخالا

 ىكدلا لبدجصأ ١ ىو

 قدفالاو_هو تقيطأ
 لوصالل فلاخهنكل
 ة>هعااخسنلاو ة>رصملا

 وهو نيبشخالاب دارملاو
 نب ”مجعملا نمثل اوءاخلاب
 تقال 5 ةيلشن ةدد 5

 مدل لظماك هو

 ةددمع رادعنأ و

 ايشخأ هيسكنم قوق ناك
 رجالا ليحل اوأ ن اعةيعقو رسيقورأ امهليقةكعنأ ةطمنالعح

 نيردكنملا نيدو هردكنملا نبا ىو روةخ-.:ىفو(ردكن ١انءانعو) سوه ل عىل اعت هلا ىلسص

 ام
 ” تاو هت واع هن مص ث# مذ ' نا اعو هبه مت 2 ااا رع ا ىلاعتو ةدرأ اح مدس هبال الدو لوراحأام

 ةيدشقل |نءالوأ ىلاعتو هنادع ميس هر مهرة ريصدلا ره دعم !اوهو وَ ل

 نآل خال أ ىهرعاتل )كلدايةنالاب هنذأىأ(ل لآ 4 كإ هرعأدةو)

 نس ا ا بي لا ا

 !(و) نيقفانملاو:رفكلاى ضب ىلع إنو < ايلا ن1 فرماج قات اليك مايك اذهو (هرخ 1 ىلا لجر
 ةالصلا امهياعلء ري هانأ هموك ةهيذكامل) هدة« ءلاراشأامهسوهيلعيلاعتهللا | ىلص هتقفش مافعم نم
 مهيفاتتش اف هرعأتللابحما كا مرعأ دقو ٌكيلعاو امو 1كم وقعمسدةهللان اهل لا ةفمالسلاو
 يليق ىنلا لاق نيب ة.الامبيا ءقمطأن اتش زاتثشاعىف ا اع سو لاما كإ هداداذق
 اذه(ايشدكلم دلو هدحومزلا طمعا نم 00 مالصأن م اا مزز أ مس جر نأوجرأ لل سو ءاعل ات هنا

 ىاصه نمش /ةتلانوكل اطو[تامانتللخن راك 2 1 ا! تكل باصإو نايل هاور ثيدحلا

 ةسلاو مهةرصنلاسمئلب ةثراح 00 هو شع رقثل جرش هيايح ىف ها: ملام سو هيلع ىلاعت هللأ

 مهءاهقهيلعأو طلسو هويدكسق مالمالا لا, عدو مهمطوموبلا ساق مهثاسو رنمرقن ىلا دمعق

 دير ونوكحضت مهوهيلجراو مدأ ىت> ةرا راج كلاب د هن وعدم راو هب نوح طل وهنوببازاعف مهذيبعو

 وهودمر ىلا ؤةسا اعد اح ىلا ف سوهيأ ءىلاعت هلأ ىل ص

 امعوادع نم مملعبا[كاذدرك أمهآرامل هلأ ه ةعمرأثب ا ةسّشوةت ع طا 4 برقداذاؤ عجومب 6

 ذل

 ىسبتناى يح هيب او ف #دبل: :هنعملاعت ١ هلأ ىدد

 هلاديبهذاو قيطقهعضوبنعلا ادهن م امطقلا 1 لالاقو سأدع ألا 0 : امفامالغاوعدودأج رق هل

 هلوقيال مالكا اذهنأم العا لاك 13 . 1مسهللا م 33 نوهملع ىلاعت هللا ىلدلات هعصواملةهلك أ. ل

 لهأ نمارصن لاقل داموشن 58 أ اىآ 0 ام ؛لاقف دال املأ هذه لهأ

 ا هللاءايدنأ نمىتأ ءلادلاو سن, ولاسلب ردباملاة5ىمنم سدو حا ءلاصلا لحزلاةيرق نمل ةق 4

 5 ىملعأدةلاذهن مريخ ضرالا قام لاقهيمل + راق كلام هلالاة عج امل هيت ةدار لبيع ءسك

 ناملءوهيلعىلاعت هللا ىل_هلاودتوكهد نعش ذو ”مكدال سا دعا, كح و هلالاةق ى هال 1

 !ٍ 0 00 0 0 يسلق يا صامتا اودع قام مخ نما

 5 م اخ 2 010 ىلترأ 0 ناناط 00

 ناعقيعقو ىلا ناهربلا هلاوؤئكدجمملا فوق ةىنءىلاةبتعلا ت<امهونابحم نايم وريغصتلاب

 6 8 أمهتراددح اظاغل ناش أمسح 1 هةرصملاب رخآ ناع#. قف 5 مهو رجالا فرشما ل4 اوه

 هءأج ردنا ق-ةحل قوش رذوب لستم قاكنأاهم جا محالابدار او رهظاابلص عج ٍبالصاو

 يسال يل مع مل سس ١

 دمج

 هللا ىلص ينأأ) لاو قبلا لص قو(ناوزدولسملا قر ةىمهبةع تنال جامع ته نبا نعو نأ ءقيعق لع فرشأ ىذلا

 ادرفام أ ( ( هد>و هل هللاذ عب نم مهمالصأ نم هللاجرخنأ) عفوت لي فا ضال نيرا الع( وخال سو هياءىلاعت

 الآ لاذادواملابترناتمرابتعا نكءواهابقامل:دك لاك ةيناثثاةل-ىاو ايقخالوايلجال كارشالا نما. شى( يشد كرشبالو)
 ريض |١ لمحت ةطسأ 5 ولو 0 .و هماعىلاعت هللا ىلع هناك. ءأح رولاعت 5 1 ضفدع نالت ريحت

 اق 95 لوول ا, زحملنوكيف أراب لاقيام سل هناالا لسع ثيدحلا ل 1 ىنأت هرأو هممعدم كت هدقت(ردكنملا 'ءاىورو)



 ئو رهنالصاحلاو نيحيحصلا ىف ىورملاقداسلا شيد لاهدضءن واميسالع وفرملا كح ىف نوكد هنا ىنمملا اذهب ىلاحصلا فوثوم
 كةءاطابىأ(كعي طتنالاب<او ضرالاوءاماارمأهثلاّنا إ_بوهلعىلاءتهللا ىلص ىناللاةمالسلاوةالصا |( ه. لعليربجنأ)
 قى وموضع ىلع ىأ (مهملع مى بودي نأ هللا لعل مهرقكي هوقح* هساىذلا )ب :اذعلا ىأ( ىمأن ,عرخو ةألاةفتةكامباهرق)

 نمانمومج رم وأمهناعا أعا

 ةشئاعتلاق) مهبالصا |
 ريخامابتعىلاعتهللا ىذر
 ىل اعتهّنلا ىلص هللا لوسر

 الان 0 لع
 كَ (اه- هرسأر عل

 ريخأت راتخامامعوهأ

 حرص [مهتمأ نعباذعلا

 هيلع ىلاعت هنأ ىل_صدن

 لوالا ثيدحلا ىف سو
 اعيارضالل لب هلوقب

 قايطالا نمه_هقرع

 ناك رع الثمهوةئامو نيثالث وهىدحاوأ نيثالث ةن ودنا ١ رعل ادع غ 0 ريدا نب هللا دمع

 ىناللاةمال_-كاوةالصلاه هيلعلد ءرجنأ) هاومق مد ة:دقو ىدانوهواهمعمتلا ىضر هش اع ىلع لدم

 أ انلقاذ داال_ىرعنوكما ير ادوصلا طاقساب ( _سوهملع ىلاعت هللا ىلص

 نوكمكه> ءىلاعت هلبا ىدرمفأ 0 هركذعاعوف ةرمنو كه يةدابتجالللاحالالوةلاقاذا ىناععلا

 نور#لاد رادكأ لس مذا هلومكن معذب 000 ,.سرأنأالا لس موه مذحورشلا ضعي قوالسم دات 21 هلاقأم

 ىنادصلا لسم ىفاشلادن هومدنم هيلع ماةناهرب ندم قوفؤعيلا اي وادخ الثلا

 ةعلاغر الذهمكو وعاج الا, فاحص لا ل !بمعلودقةباكح ىلوصالا / م2: 00 00

 لوالارصعلا 0 ا 5| رعلا لعن [كهرقىب ه5 ؛ارغسالا قدسا ىلأ

 ءامسلارمأهلانأ) خلا 9 اود ىقءانركذ ثعءإٌةلاهذهقالط !اذلو رعاه قو رضنال ديو

 رذقنادارأن ا هنا ل_بوهيلعىلعنهّللاىل_ص هلءامسلا ةءاطابدارملا (ْكءيطت نا لابحلاو ضرالاو
 نمكلذناك ميل عاهقا+ اءطذ | وم مباهقسةدارأ نأ ضرالاو كلذ ناك مهكلتةءاصع نمىلءاهةءاوص

 امهليو ا 0 مع 4 ءاولابنيقوطعم نمت 2 ىلءءدوع مكعيطت ريمضد>و وةلمهعربغ

 6 ملا نال لدو 8 لا ىلا ة>احالاذ هىلعولام .كاوخسنلا ضد قو هلأ عبط رهاظلاناكوأز :دلاوأملاعلاب

 دب رتام لك ىف كعمل نابىأ شت ١ نس>و ريظنلاو اعارمهمؤ 5و 4 لمدرفلا تتولد ود

 ىتفلادع نع نو وت مهنأ» ءاك 2 ءبودي نأ هللا لعل ىمأن عرتؤأ) سو ه-. ءاعهللا لص( اق5)

 ا 0 هن كو ءلرشدالومللاذبع1 ن ممم نوكد وأ كلذ مهممهللا لقي ونوبو:.فناكاللمهةفونو

 ةشئاعثددحو هم طلعو ظ

 ل 00 رلاز مو 0 و هللا ند هىداعملاز ءعوجرااداخ علام ى-وت 5-6

 ردو د ءاعمالكلا

 ه-ءءاحو ىط ويبأ|

 ىذمرتلاةياو ريريغصلا

 نءهكردتتمف اأو أ دلو تنومة لهن ناكامو دلوقت واذه نو انا مالو لش رتل
 اهتعىملاءتهللا ى در4ثثاع 3 نبا ختي او موية م يامن ناكامو هارت راع يبت وع

 را "لا قالو صوصخت اذءهنال مهونأكى لاو لقا مهناوزغ ىفمل_سوهيلعىلاعت هللا ل صدنم

 تلاف) ريد ءامعان ]د : ا هارت و لب نانا كل قخالاك هدعد عق ةوامىفاشال

 (ام- هرسأرأ“ راي .اعىلاعت هلأ ىل- صدللأ ل وسر راما معلنا ذرةشثاع

 ةععسةمالا لعأ. ..- و هأوأم مهله ى أ امهر اود اتلادتال انهمداعأا او ثيدحلا اذهمدقت

 ِس انلادعد ؟ناكاماناكن ازا انك : لاس يدا ةمقب وميويلعم_سوهيلعملا ب هللا ىلبصهنمةجرو

 1 10100 ق(هن ءهللا قط ردوقل ب اقا هيلعمالكلا مدقتو ناخيشلاو اورادك و قل د[
 اوما علا 0 6 لا ةانثلاعتفي(ةظعوم اانلوختب لو هيلع اعت هللا ىلصهنلا لو سر ناك ) ناجحا

 5 هلك لئاغ نالفلاقي اندهعتب ىأ اح صلل ريمضلا و ماللاوة-وتفملا:دداوأولاوةمحعملاءااوةيقوقلا

 ةارادملارادؤ تنااماف ءاحلانانلو هب باوصلا ل قو ىثاوملاو معلا ىعا رد ءاعمو#ي وهحاصت ىذلاوهولام
 دول ل نمر جزا راق 2 4 ةاغعإا مهر 5 ءالو ةاهمق ل اه داوي 0 ىتلالاحلا بلطي ىأةلمسهملا

 . فرع ةدئالاو نواف ورضا [ديع تاك ىلع مأنولكنالثل ىأ (انيلع

 تامادتلل اعتني اءاقاع ىلعلادلا عراملابه- :ءريخأ اذا ضامل٠ةناكوماكنونلاو ماللا عم ماجعالابةيحصلا| ةءاورلاو

 اييكعز(دو فل ناقو) 0000 ظءولا ىنعىىميمردصمهظءوااواؤرعراركتلا ىلع دىددد>ئااراره“ هسالا |

 نر عأ نمد رح ام اظغلد

 اذه ايفر اةحاالا

 ةارادملا ىف ل.ةام نس>أامو
 مداد ءامم هرادو

 مهضرأق تمداممهضرأو

 ع :ودوه ليكوهديفملاعئاص الاب (ةظعوتابإاندوعتي ىأةمحعملاع ءالار(ان اوحت 1 )ءهللا يصلوسرناك ) ناةيشلاهاور

 مهيلعر 2 ءالو أوم :م+هظ عفة ءوللا م5نوطشذب ى لاما ىرحب ىأةل مهملات راوصلا اوحالصلا نإ ؟ور عوبألاقو ةءقاعلاءوسد

 انيلع)ةلالملاىأةدودمتزمهب(ةمأ الاةقاع )اند هع ي كك أع ءالا عممأللا لدينونلاباننوخ دي يمصالا هأور واهم ءاومل و



 ةرااوهوديدرتلا نميوأ(هددرت تاق ب وعصهديقو) الج ىأر 57 : و هاوأ حتشب (اريعتت مكر اونا امنع يملاعت هللا ىذر ةدئاعنعو

 ىلمعمسا ىعملاوءدثاز زءابلاولاح لك ىف 5 شلك عمفطألا ىلا ىأ(ق ةرلا,كيلع ل دوهيا ءىلا عت هللا ىلص هللا لور لا ةف)ديدشنلاب

 قوهنءىلاءت هللا ىذر سذ [ن عءأم طااودم >> *رد_.عماوراكدناشالائث دن باو هارالا تق «3 قد ةرلا ناكاساءوؤرعدر و دةو د هرأ|

 نم عزتي الو هنازالائث نو كيال ةرلا نا ىذ ابك اءهظفاو اعوفرماضب | اهتعىلاعت هللا ىذرةشئاع نعمةياورب لدم سعت
 هللأ لص هقلدخام أو) * :(لصف)# شحفلاو ف عااوتلاباو قذرلاب كم ءلعا اًضاأامع م44 هدران قىراخيلاىور وهنامالا يش

 1 0 1 م د ل ا نإ تطل ع تس صح ع دعم عسسل ص وس ماصص همس 0

 دءولا ىض”ةعمايقلا ىأ

 قوىأ(دهعلا نس>و)

 ةأعارعو دقعلا كهعت

 قاعتم انيلعودملا,ةم ااوراكف ولا و عع ردصموهوهألوعمم بوصنم ةقاخموةب .ةأعأ|ءوسش نم

 ةدصوأ > رالاو هود كاهن ا|ن مل اخذنا لءةوزاحن او فاك هقشملا يمض همه لا ةقلع 4 ةأاخع

 ىلدفم مالك راركتلا ناك هدانا ىف و | راق_لمح راج 2 كا هلوقك ةركن !اىن_عموهنال

 (م->رلاةاصو) دولا
 ىوذ ىلا ناسحالاب
 انثدقلاصوصخةءارقلا

 نيد ماعوأىضاقلا

 (هيلعىءارق 2 ليعمسأ
 هو>و 001 ةءار هلاو

 ىف فالتا لعةباورلا

 عامسلاوأ لضفالا اهما

 ل-كالاوه.خشلانم

 6 !لو-هفل اى.قدتو

 وبأن هد اني دلعلاو 5) لوصالا

 ىو( د_-2 نير_-ثركم

 انتدح)د_جأ نيا ةخست

 حتشب (لابىلا قدسا ونأ

 ةدحو مدي ل235 ةلمهم

 ىنأد_وأ اذ ,ل->])

 نون ح- 7 (سشاحن دا

 نيا دح) ]ويمد دشنو

 (دوادوبأ انندح ىلارعالا

 اندح) نئسلا بحاصىأ
 ا ىدنيد#

 نيا نءىورىرو ياس

 لاوامهمدب ىرحا- -1همسائرأ املا عصقي , داك : الو مهرب معو ةعدرالاو ىراخملا هنع وقازرلا دمعو ىدهم

 هذمز لاح ىلع ءاقيلادعددرتلا لضأ عج رثوهي ىتعىأ (هددرت تلعذل) هر ,ساذا وهققو أ اذاهمك ارل

 وهوءامأنوكسوةلمهملاع اظلا تقي ( ناموطن ممهارب| انثدح) لاقر وه ريغ نسل ا دمع نم

 داقنال ثرحةدشىأ(ةبوع- هج وأريعي تع راب :ااهْمعهللا ىدرة-كثثاعن ءو) لودالا تك

 ىحهضورتاكلذ تاعئامعاو رطاو * | ىددرتلاهنموه ه|ضرعت ةجا2ن كامالانانالاددرت

 كروم ىذرلاب ىمتسا ىأ(ىذرلاب كيا ع) ة#ث تي ةاعل !سو هيلع ىلاعت هللا ىلص(لأ 25 | 012 2 3

 | تاناو.4ا ى> هللا لح ىلع وهيل ءىلأعت هللا ىلص ه-عق ةىلع هل الد ةةتكرىلاةبادلاى 2 الو

 اذك و رسمك | هلرأ مفي ريعبلاوةأحت اأو ذا :امأأب وه سقتب ىدعتب لعت مسا ف اكلا| || 0

 لامعم_بالل ققاوملاو هولزابلا لا ره يقوةقالاو لها ىلع قاطن و قا -فرح هنن لعق لك

 لج - 6 متااهمع هللا ىذر دشن اتن عدم 57 نع مادقلان ءهئاسؤو و ىويملاهجرخأ ثيدحلا الدو

 شن هنأ قفرلا, كيلعةش5اعا 5 مل_بوهيل ءىل عن هلل ىلصهلنأ لوسرال لاق 29هر رمض) ب ا

 لصقلا اذف(م) 000 :مهيفال ثيدحلا اذه ممخوهناشالا نم عربالو هنازالا
 (دهعلانسحو) 00 أدضوه )م اولا قل سو هب ء.لعىلاعت : هللا ىلدهقلخ ا مأو لصف )

 راهصالاو يراقالاىلاناس>الاو هم -راولصو) هلم قا ريسقت ىفطعءوهوهمزتا| هه. اءدهاعامىأ

 هللاءاد_عأارافك اونوك#لاذا اذهوم>رلا مطقمدضوم ملاددوتلا ل :هممالزوفعو عاق ةذرلاو

 ودب وةط_با وة ر ةواءديعد ةبارقلا رطل ءارارار ةءودأ م>رلاو ل هج ىنأو بى اك

 تست سرإو لطيلطلا ثدسح ا ءامالا 0 نس نيك سلا درا ىذ داقلاا:ةدح)

 ١ لاوه_ءلعىتعا رقب)ةثام سنو نب رمسعو ثالث ةن-لوالا عب د رؤةيطرةبتاموةئامعن رو نيس#:و

 ةد>وملادبدشوةلمهملا لالا تغب )ل ابا قدساونأان راك ) لاتمدقت (د#نيد#ركب وأنت ا

 (ساح: لا نيد وبأانت دح)لاقمدن دقور وهشلاةقثلاىدهلا هاد نيدعس ني مهاراوهو

 ةروهشملا ندسلابحاص (دوادوأ اذثد>) لااض:أ مدع: (ىنارعالا نياانث د>) لاوهتج رثمدةب

 لبياحا ظفاحلا مامالا ىروياسلا سراف نيدلاخ نب هللا دبع نب ( ىكنيدتانن دح) لاومد-هندقو

 رسكب ( نانسنيدجم انةدح) لاو مهربغو ننسلاب اىصأ هإ جرخأ نم ئامو نيسعتو ناس ةنسىفونردقلا

 نطد قوعال ةبسسن فاقلاب و نك كئاوو الاون مهلا ن يملا ىدوعت !|فلأ ام مدب نيثونونيسلا

0 

 امالا
 هن( تامهطن مهارباامثدج) هز هربغو ئرادل ادن ىوز فور زارع ع ؛(نانسن يدا" دحإ هنامز لهأ ماعاره ماحوبأ

 ْ متاحوبأو دجأهةثو نلخو نيم نباهن ءو دان ااثداث وبرحْني لامس نعىورب قانا ار2 |ديعس وأو هو وءاهنوكسو ةلمهم

 ١ ةتسلاستكلا اد هلجرخأ“ ءاحرا هيك مالسالا ةءأ نم ن ناكو

 0 :ةبةكلذفلاك اوت ()
6 

 ةغلا 1 لجالالا_جاددعلا ن نء«مدقتامل صا<نا.دالااهانعمماللا عتذوةمجدعملالاذلا نوكسو هعاقأ

 | 8 ةءبسلاوةثالثلا نا مولعملا نم اف ةلماك ةرمسءاشلل ع مح راذاةعبشو ج4 |ىفءارأ ةثالث مايصق دل نقي 1اعت هوة أك تكلا

 هني ىديتلا اخندللاو طمضل !ةدش لجالةرمشعا موك يلع هءنهنكم 1 مدي



 داجوةع ا هس ذأ نع ىورت ىلإ همت اوهومالو 5 نوكسوةلمهملاد حبت ةوةدحوممضد(ل «:كبنع (

 ىودراكر هد ىلع ءعوهو ى 2 هللا د ءعوق ءوبأ ( (همأنع) قرت ىلأةخسن و( ء( يعش 2” يةلاا دبع ١ رك د زنبأ

 هات ةخ سا ف 0 ةدودم ااننك "ع .مأمهتنب .نيعلم عك (ءأس < نيهللا دب ءنعإ هردغو دجأه قوس وأو هداتقهنعورذ ىأو رعنع

 ع م د نءةخسن ىقومم-ااببا و صلا اوهداورلا قرم ؟ الاوهوىنا هنو املا لاؤو ىلحلاناتاكىفيحصتو هو نوغقةمدعم

 83ه عديد ملسوهياعجلاعت هللا ىل د ىنلا تعبابلاو)ة ءأورالو هلمالساالءاسلا

 لا شت

 هتجرت 22 ىففوتةتسلا تكلا ناك أ هنعىورروعشملا فاسا 0
 ا 1 مأ|ن وك ودل ههملالادلاع 01 ِهلامذد(لددب نع) نازيملاق هطو

 (هبأنع 5 ةعملام امالا لي ةعلا( ىف 0 رك !ادمعن نع) للا رسم

 ا ا اسما ىلأ نب هللا دمع ن ع ١جاح#ان هز ىفقون فورعملامامالا ىةشنيهللادمع

 22 نك ناموا كلا أري غهنا قت 2 !ىقوىادصلا ىرماعلاةدموةلههمنيسو همك 2 مهو

 دعب ىزملا ه !|و ءود دوادوب أ هاجت رخأهللادبعدلو قرت شو ثلاث مويىلا ماللاوةالصلا هيلعوراظنن ىف

 هدعمسش ىد 0 دوادىلأ مالك رك ذ دو هر - غد: عوه س ءلودواد ىلأ د نعهقر طئنسسنا

 دوادى أ مالك ن موه س : هلوخاسنلا ضد ن مهنارهاظلاونئسلأن مىدنعة + ىفامىلعّةدان زوذ دو

 نبنجرلادبعلاةلاقوا ذكه نان همس نب 2 «# نعدا زرح ننام ةءءاورود :دئاوز نموهو اذكهلثئلام

 قوعش "هللا دبع ني مح رك ءكاديعوفاماوع رك ادع ىفأطخاالا نا هطنب مهاربان ظاام كل

 هدانسا قم رك ااديعرك دد هن :امهط نب مهارن| ن ءىداي زل زوعوب ًاءاوروءاس#لا أ نعهوبأن ع

 نماطاغ هك نظأرازي'|الاقو قمق- ثني هللا دعني مح ركع اادمع نكاؤرئرسلاّنن رشن نكلاَدو

 ا ل اش رع !ادمعاماامالسا هإ ءأال ىلهاحهللا دمعدلاو اتيقثشناللقاغلا

 ءاسنخلاامهادحاناتخنءاع كلا ىف عقوو تثدكارك هالاع ألا ىف نها بع ىدر هنأ لعنالذا

 ءاسلا بأن الأط + ةيناملاو ف. كم الدلال ا .ءاسما ىلأ نعو ىرخالاو نونو ةمجعع

 ىلاعتهللاىل_صوننلاتعيابلاف) ىوعن اءاس انآ نسا كاوا رام اوةياورالو هامالساال

 كلذل ىأ( هل تي 2 وثعمد ؛نالب: ]و هوه اعىلاعتهللا ل ص ين :الاعيسم عابكأ( عم دب اشو هيلع

 دعولا(تد_سنف) عملا هيف ع 5 ناكمىفىأ(هناك م فاه .:1ناهتدعوذ) هلت ل(ةرقب) عيسملا

 هريك دترو< فد ->اذادو نعملانالةثالث ىل د :ملو مانأةثالث ىأ(ثالثدعب ترك ذم )انسب ىرحىذلا

 مزاد :اةاولاو 5نماتس هعبتأو سو هيلع ىلاعت هللا ىل_ص هإوقىف هولاع هاك ثاونااعمهشت يورك ذملاعم

 هناكمىقمل- دوهياعىاعتهلالطو ة سس (ةناكم قو هاذا تتخ زدودخللر 5 ذاذاددعلاّةدعاو

 هللا ىصهئاؤو ىلع ماد ءدحل |! هىفو ء(ةلرظ: أ ثالث ذخما ةهانأ أىلعتققشدل ىتفا,لاقف) هقراشب

 ل :منيااضد اح رخاو:دار ةا|نموهودوادوبأ وأ وردد كن يي سوهيلعىلاعت

 هءلعملاعتهللا ىلدىأ || ناكهن :ءىلاعت هللا ىذر سنن عو) قالخالا مراك“ 3 | ر# وةك رعملا

 2 اورلااهمسر ل( ةنالق تدب ىلا اهب او.هذالات) هي كمد - !ءانآىألوه>لل ىنم ه(ةيدويىقأاذا سو

 | تن تناكاوما ( اورو ه(امعىلا ء' هللا ىدرة- ره لككص اكاهنانإلاب يع" : ص رغ قلعت مدعا

 3 اي عبد نوعا يدق ماعأ

 سأ(4 م5 هاتيقيو ( 0 2 ١ ١
 نات هللاوأ نمل نم

 نمعيبلا
 خس قو (هدعود)

 ا

 ن1 مالا

 ىأ(اهجب هَ من آنأ)

 ( هناكمىف) ةيقبلاب هثيجأ

 ١ ضىذلا 3١
 (ثدسنف) هريغوأعيبلا

 مراه هسيتآن | ىأ

 ىأ( ثالت :دل-علترك ذ

 ءابأ ةنال هوألام ١ ثالث

 7 ١! داب 1و

 0 ءللادا رمل لو هزيم

 قداس ل -بللاو اهمانأ

 :مدعتأو قداسلل ؟4لاو

 تاعاسث الت لمث<ولاق

 ىك- ير ادع

 «-جوو بر-ةالاوهو
 تثراترافخ ناد خلا
 ءرغتمال امتاعاس
0-6 
 كاوا طاد
 ِ .(هاكعف وهاذاف)
 هان 2: :دعو ناكم

 أ 16 ال

 1 زالخا لج نما ده ءانازانع هاىأ(كر ظدنا) كالذ هناكمن ملوكتامهناد- قي( ثالث دما زعانأ) ىلع تاقثو هىلع ةةثملاتعتوأ

 لئاقملاقو< قوالاا شدعي ادها لاودعولا قداصن مر راثكلاق رك ذاو ىلاعت لاو ثم> مالسل اء ماع ىمداءدج

 لاكو لادح رلاهيلا ع تي >رىد>دأ٠م لل ماي هنا الث هناككم ليعشأم اوان ل> -رااذملا عج ربىد>مال_سأاه- .اعهناكممة.نأالجردعو

 2 ينل ناكر مابدالا 3 اأو ورك (منعملا هلا ىذر سنو لوم هياحلاح تح ليعمسار ضدنا ىلك- 1|
 ا عةنالقتديىلا اهب اوهذا لاقةيدهب)' حىأ (قأاذا) ىدكرتل اطدرلا در هللوأى | غلارارمدساالناك نأ ر هاظاا (- سوهيلعىلاعت

 تناك جاو دلة ةيدص تناكناث) ىه نمفرعنالا هي هودأ ءلعيمفلك



 ةيئاعنعو دهعلا نسحوداصلاورملا ىلع ثحلا هيفواض ا محت ثناك هد خ نا ىلو ألا: ا ديفتذا ديك |. الوهو (ةحب هرشى دق

 نمىأ(ةأما ىلع ) ترغام تلاو ةح رص ةخسن ىفوءار نوكسو ةمج عم نيغ .كب(ترغام) نيحي ءدع هلاىقاك(اهنع لاعت هللا ذر

 ىأ(هعمسا) اعاد فوك لحال ىأاستريغل هلع( تنك أل ةءعبخ ىلع) ريغك ىأ(ترغام) 1 و4 ءلعىلاعتهللاىلدى مح 3 ءاس

 45 سوك . عىل عت هلي | ىبص ل

 تسييس خد قالا قوة مو نط
 نومناوه-يلعن أحال

 ت0 ؟اعال

 5 ملا عتدتا لص

 اهماعدر الو اهملع 3

 را اهو

 لاو اجمرغ : هاو

 ةماعلاو 3 ها رلا

 0 00 امر
 رمح كب( ناكناو)اه-ح:ذ 53

 ةعم 2 نانا ىلعةزمفلا

 هيلعدتاو ىأ هر عملا نم

 ناكمال_كاوةالسصلا
 حاب ,(هاثلا< ديل)
 ةللأ ىذ رةروه-كملاةيباحصلا عب رلا نبا ىصاعل ا نبا مأ ىهودسأ نيدلي وع ثدد ةلاه ىهودكعدخ ةقراغلاب: كلا ىهوماللا

 | مسدلارهظأوهي اعتاخدذا ةحارمل سوه ماع ىلاعت هللا لص هإتادح ىأ(اب لا حاتراف) اهنع ىلاعت ناو ىلا هلو_ةو_ك<

 (اهيدبيف)ةريبكل تناك
 اي ريقىأ ءايلا مكاو

 ج( اول الخلا )ةيده

 0 عةئادص ىأولملخ

 4-عطقاممم هلد>او

 هدام تنذاةساو )

 نذالا تباطىأ (اهتخأ
 ىلاعت هللا ىلص ها نا.هالاق

 ىهو ةعدخت خأ مو
 دسأن يداي و 2ث هلع

 عيبرلا ني صاعلا ىبأ مآ

 هللا ص هندي سنن رز جوز

 همسأو وهيل عىلاعت

 حومسمءاسنلا نمةربخأ اهريغو ىريطل |لاوالب ,زحعاشاو 2 جارك ذىأ(ادر 5 :

 .اهناامعىلاعتهللا ىذرة-ثُت اعنع ءو) درفملا يدالا قىراخملا» اورشيد 42| هءادح (ةحي هددس |

 لاقي (ةعد* ىلعترغام) لا دست أسز- نءةأرماةخسذ ىفو(دحأىلءترغامت !اتأ

 ىلا عت هللا لص هللا لوسر نمتناك امريغو ها درنالا رعأ ىذ قب لعق ن لال رااولحرلا رأغ

 نوك امأو ءق مولالى يبط مأاذ_هواهريغنوداس4 هتبحت فرصلاهتدار او هلا ةدكل سوف 1

 ليلعت (اهرك د ل ؛ ل_سوهيلعىلاعت هللا لص هعمسأت نك انزام :ومدعت هأهح و القةك دش ن نم ةريغلا

 000 اوزاحةةيحتلعج وأ ل تدد_كثولوأ هك ذىامسا ىأةد 0 ةريغلل

 ثئاعةمضاغملاكالاق لاقو هللا مسا ىلع بكر اهلوق فاك ايلا ىنععامناليقواها د ىلءىلءولوالا

 ىلا كلام هذ ىتسساسنللام ع وعىلاهريغلان هل - سوهيلعلاعت هللا ىل_صدتلالوسرلااهمءهّللا ى درا

 12 لا ضدنلا ىذراس تاع ىلءناك !اذهالولو امتمدري غاه> وز تفذقاذاةأرملان دما طاقسا

 ةوفعم|ئاباو-رصدقوةميظ ءةريسك :هنالج رح مظعأ لا ىنلااتيضاغمىف
 (ةاشلا مذيل ناك)ةل-يةثلا نمةففخم ىهو نونلا نوكسوةزمهلارسكب (ناو) عرمشلا ىفوهللاد نع
 ايما داع له وأاخمىد-_هجيهنادار لاو »كوالا ايلا مضر( اهيدرف)# ه-سقنيا وكذب : هنأدارملا نسل | ا

 ةلولخ عجة مجمل اما (اهلئالخلا) ن عدن ؛ وأاهعبشيامىدبيفثرد- 4| هناللوالارهأ اقااو

 تخأىأ(امةخأ)هللوخدلا فنذالا ثد .لط ىأ ( هي اع كمخا تاو 2 يو ا

 هبجعأو اهلا لام ىعمجاترالدب نيعلاب عانراةد اورو وىراخملا ف ثد :دحلااذ_هواهاب ورب ةرسملاو

 سانلا لعق. .مافوذدبةرمسلارهظأو ال- ءاقمستىأ(اه شوفة ماهيلعتلخدوإلاز رادعاهة ردع

 ناك اذاّش سهوهلاه واسا:*_ساكلذ لعئاذاهء شد وسشبي لاق مهنومكن مومهئاود_صأن

 رد_ةمفاضمهيق(ا معاون حأو)ن هربكتللا ءاعفي مقئلالاغ جءاش سومءريغأ ما قاط

 هيلع ىهامو املاح - نعهلاو اولا نسحأ ىف اضملا ن *ملد وادهع لالالا قلأوم اعلاه رع

 لةداعو هاك هناشبءانتءاو افطا هس. اه تنالموكلاحامت رول هالوك
 : عقووب هنوعكن زل سا

 انها ارسسقموهو ريض تلاةذع آف كما فيك اس4 لاقيل_سوهيل ءىلاعت هللا لصدنا ثددحلا ىف

 | ل[ لط) سلخن مت ييهذو لبو هسا عملا هتهللا ىل- صدد ةعن م(تح رخاملف)

 هتح وزهامحؤتناك امناىأ(ة 4 حدخ مايأا نتا تناك اهنا هد :>|ةأرعأى ا هام

 ىأ(ديعلانس>ناو) اهئاقد_ص أ واهفراع عم نماسمنالإ_بوه غشا لكسألا رثملل_-خدر هكر خ

 ا ناميالا «-ثنمىأ(نامالان مك ب<ن ماسك وأ هن مهد :اعروة- ءدقلادوهعلاةياعر

 هدةمع مارك اهيجبلا مدظعت ندا عيش كو هللادابعةدومناسمعالا لاك نمنالهبامض+ةمو

 ىلا ةباحصلا صءب ف صو ىأ (مه_ضعب هق- كوو)ةرهاظ  صقلا هلدةءاملاذ_هةسسانمو

 (اهانأاعحرففىأاهبلا ةحيحص خس ىف وام حايراف)ةءاحصلا ف معنوب ا أوةدنمنءااه ركذ عم ءرلا ني طوب طدقل ىلص

 رشسساواح رقىأ ةمجعم نيد ديدشدب ( اش 45 رخآت قوق ىرخأىأ |( ةأرما هيلع اخدو) اهملا رظنواهب سحر اهمر 5 و

 1  اهامزؤىأ(ةحيدخ ماأان :دنان تناك اها) لاق رخاملو اهدهعزوطب. ساهم سان ءالاةدازل(اهمءللاوسلا نسح >او)اهحه

 - نرلادتهشا يدرةدثاعز عمك رد بسمك احتاهاورنامالا توا نا ازيا ياا نينيرلاو كارز

 بفلسلا صضءدىأ (مهذعب) مس .وهجلعيلاعت هللا ىلص يمن !اىأ (هقص 5 واع وقم امه



 م-هرأت د ىأ (م-هرثو نأ ريغن م)ديلا او 1 وأهنعاودعن ناوم بلع ماتا وميولا نسكت ىأ 1(هسرىوذل هناك لامك

 مد ل هللا ع ءرلا 0 هأو وقل هعحى>ىذ لك اءاظعا وهنمال ال اعمشر غنم ىأ(مهنم لضفأوه نم ىلع) مهاضغيو

 1 اماعزم ملاعىلعم 57 عوأ 1 مثاهىن .دحأ ل ضن الف 2 اةناهباد تعم رك أنار اعتوهنأح سهاوقأو تاحرد معلااونوأ

 رات دقق (نالفىنأ لآ انا لسوء ءىلاعت هللا ىل اصل اةو) ان وكل ذل سخ يشأ | شيلد نمدافتس اك مهرباكأو

 وهل 0 00 ىبلانامهضءنلاقو ىبتناروهثملاو هولوقر ةنبالاقنالف فأل 1 [ناخسنلا ضعب ولاة نالفىزبل آنا

 ا موارلاهنع م فانم دع نس سه شلع نب 7-2 م نيصاعلاوب اوه مهضعن :لاكو صاعلا نأ نيك ادار ا!ونالف كالا

 ءأ هأ وأا سدل ىلإ لال راي 1 1 5س الاقد(ع 5 :اوايىلاوسلا)» ءارماذت يحاونأك ذاةم٠أى بلآ

 ضايبىأ هلوةدعبو لاذ لاك شي لى[. ىي ©؟بآبق؟7بل 27 تبت
 ١ اوكرت مناك لوهالا ىف دعت لدن 9 د مااهتعصن 2 ىأ (ه-د +رىكو وذل_-كناكل اقف هاو كد ا

 0 :وأاعروت مسالا اروعغهللا ن اكو ىء_ل اىرق مأح ناموس اة + ن أودري م اودل وراركدلا
 كسلا نأ م كرا م( صاصت الا مهوباذهن اطال ومهدذ داونو ومهمأا نس ىألوص لة لص امام“ 2
 5 هو سأئلارث ردا نم (مهنمل-طفأ أره نلوم ومهصخ ىأ(م هرثوناريغنم)لاقف

 صنذا 1 نبة-يمأن ب هيو يل ااوءالع علل ىتلامالعالا نع هب 4 انك نالقو عابنالا اولهالا "0122 د 06 ءاوابدلاوسلنالف ىنبل آناؤسوميلعمّللاىل_صىنلالاقو) دهعلا نسح نماضيأ
 ملسوهيلعملاعتهّللا ىلص وهضصاعلاوأ دلوع ىلا عت ! هلئأ 1 ىل_صهمؤلاك نم مالىوارلا نمةياذ 5 | او فانمد .عنب سمس دمع
 بأ در نقع نام و همال_س|نسح مثهرتأل وأى اةفانم ناكو صأ هلا ىلأ ني -كاونأ

 ىلأ كانا 5

 نالفب 27-2 نالو

 ردت ىلع م همسأ ىلع
 نادعسال نالق قال ىنأل آن رار و« :ذلاثدد 43 ىو لوق ةرقنسا لاقى والا ناهرملاةخسن قوهاذك رك 000
 0 اك 0 دنعو تب مد ءالان ماو كرت مع :”اك لوصالا ف ضايب ىنأ هوةهدعب ولاقىأ زمهعتقب قايلواءأوسل
 5 لا وهو ىلو حجعامأو مالا اول آطاةساثاياورلأ صدد ىقورك ذن عةبانك- !اءنالف ىأل آنا: نكسلا نبا

 ل ناو ل ليست أ 1 اأو مهنمتماعا ل قا وأن م ميدح الو مهالوتأالىأ أ لوني نمو بي رقاا

 هالمأاذا نالقربغ نم ىأ|| "ةتارمسغ) رصانالوم_هىوالئأ مهو مال نيرفاكلا ناواونمآ يذلا ومما نابشلذ ىلاعت
 7 0 ا 7 صاعلاةم مأدلوو ونوعع :انم روس رقمهوةيمأ ىنب .دح أ صاعلا نال الالب أس) ارقىأ(اجر

 5 هةستعهمسأو نايقسوأو نايقسوب حونأوبرحو صا معالا مهو صيعل اورأو ص لاو نصا غلاوأو

 هدد ا

 هيلع دنت مه رغنزود امه ”عىلاعت هللا ىضركي واعمىلأ ريغوهو ةيمأ نيبرح ني رخصوه| ذه نايف فسونأو ورع وأو ورعو
 0 اركحا هلو قموع 2 5 لاتءااكردصمّةد_>وملاءالارم ىكد لاأم .!اواهبةقئإللااهتلصب اهجر لصاس أ اهل اس

 داوقلا هنا دب ,يملاو ىلإ نسل دعسان ا اهلك نحر ةقيتح يا ءانلوأت ةيوطرلاو هود_>اوونعملاو امضي ءابلا تقي ىوروةءاور مصالاو حصفالاو هولاجو لمجك لاب
 قايمتوماسسداوقلورأ| 00 ا ا نوما اةنايلو أ نا كلح ةاول اوما لا ىجتولت او وكلا داو ال لانولو تماس اولب ثيدحلا ىفو حلاو ةعيطقلل

 ليرعج وهالومو ههلبا ناق لاجرلا بوق ىف دولاتأي # امم تدسمأ فيك تحبصأ ف يك
 ىلوأوهو هريغزوكي و لبوه يل عىلا«تهللا لص ىنلا معلمتي كلذ مسيل ىذلاو ىفاسملتلالاددسقو اذهنينمؤملا اصو
 نايقس أل نال رسريغاراهج ل سوهي ءاعىلاعت هللا لص ىبنلا تءمسلاوتاناورلا ضعد ؤوصأعلانبورع وه دحلا ىوارو

 ىأل" الئأ (مهناريسغ) ىف :ههبسن برق ناوى كوب سل قت حلاصريغناكنمثيدحلا ىعمو ثيدحلا قاس متءايل واي ىلاوسل

 0 اهحتقوةد_دوملارسكي :(اناليب)اهقحموق ًاوابيعار اواهلصاتى[ ترم ال ركل خد(اهلب اس)ةبارقىأ (اجر)نالف

 لكشألا: نمادهىراخما امالك طقسواهحو هآفرعأ االاهحت عب ىن ع :اهاليولاقءامل امسك ى مل ١» عصأ اه اليو هح.كىىراخملا

 ءالاكهدورب لصولا راكد رحعطقل |ناءانعموةراعتساهيقو 5100 ءاموعو اج للم أوىبتت المصالا

 ىدنم و ءامابافطت هرا ءر ار ابا هتعيطق تبمش ىبقعلا ناشسش هللا ن ممهحع :ةاالوام: دلاىفاهلصأ ىأاهئفطب ب وةغيطقلاةرارحدربب وهو

 ةياورىفاكاهولص ىأ ىقييبلاو ىفاريطا او رازبلاهاورامكم الاب ولو كماحر أ اولي ثءدحهنموةلصلاب



 نبةعببر نب لص اعلاف أت نبى (تكيزهتنناتنبا) رمل مذن(ةمامان) ن اختل اورأك (م ال_ىلاوةال_صأ | هيلع ىلسص 25
 ا لاو 3-0 : اعىلع اهله ة>. كك + :ىفوةوا احل( هود : اعىلعأ هلمحإ) سو 4 .اعدللا ىلص هني بندر نم سه ش2 ب

 دارأىأ (ددساذاف) ةتاتكلاوتكانللا ننام ءاغلاوهقت يتلا ومصخأ حتغلا ناالااعم اهريسكو ىملاجتةياولمحت
 لغشال اذهل موا هتالص ةيفيك- 1 .ًاذهو(اهل>) ما مةلادارأىأ(ماقاذاو) ريس لمع ضرالا ىلع ىأ (اهعضو]دجستن ا

 كل

 مهلئاقلاقأك

 ند هدس>ولا مه: ءالنابةةرمثت مذ 7 - مودحتالىذلا مجلاع جةسر ىلا اواصو ثيحلا ا نسح نه يف همه هاعلكلاباررأ

 ةقد ريشلا حابشالاو ةفيطالاحاورالا سس نو. .ثرذ نود رع نوم رغنوس رقنو* :ةاب نو ”اكمهفهدحولا نعورشك- ااالودرش

 رجالو دنا اكو * حدقالورعتاع نك ربا اثنوابعاشتق رات قر 95ج جاحْرلا فر

 ردارسلا باب رأ برشم|ذهن 5ع او نمةعطق هير نعهبلق لغتشب فيك ىربك- !اهيرتانآن ار

 448 مءدقورهاوظلا بات س هذمنو ود

 اهلجواهع_ٌصودانساو

 ابيفعقرو ضع لك

 نبع هلغس هبال زاعميل أ

 دق تناك اكاو هيالص

 اذان تس وهدععل أ

 ةقئاع هال دعس
 ةلر# ىقسفاهعقديال

 ىلا اهل هريذعك رينا ىلا

 تلعا:دحساذات ضرالا

 رهاطوىكدلا هلاقئالذك

 اهعٍضودحساذاف هلوق

 ةشرو الاداباب اهلج ماوأذاو

 لاقو زاحملاىلاةفراص

 هال _صق ناكل اطب نبا

 نءسمه-ْدأ لقت وكلك

 اكىوونلاو اورودالام

 ىلأن -عةنهب ءنيا» أاورز

 ١ ىنلا تي ارلاق 0 3

 ملسو 1 اعملها ىل 23

 ٍّ ص م ةددز نكتاشب لاق أهي اورد هع ؛ وهعناع ع اعلا ىلإ تنب ةماماو سانلا مث 2

 ىاطتمل لات مهما اهتم ةفئاط لكك سو مهمرعشمج ارعمسانأ لك

ساس سللاللللالل تتت->-١ههل2-22نن-2دل-هه-هدتششسمسببسللا
 سس 

 ةال_ضلا لخدىأ ( مل_دوهيلع ىلاعت هللا ىلص ىلصدقو) ةرل رختو ةرنكموأ ةحرصم ةراعتسا هيف
 تيقوتو سو هم ءاعىلاعت هللا ىل_د هرانيريك أ( بذي < 1 كد ا)لعزيميمو همام (ةمامان)

 روه-ثم طاغ هنا ىراذ لا ىفاك ةعوبر نياال عب رلا نب صاعل وأ اهجوزتوهرجلا نم نا ةنس
 هللا ىذر ةمطاودعب ههجوهللامرك ىعاهجو زثوا مع سوه اعىلاعت هسا ىلص ناكوةماما امم لدلدو

 هللا وسرت ذب بنزل سل ىاحلا ناهرما !لاقهدنع تناف ل ذون ني ةريغملا:دءب اهجوزت ماهم عىلاعت
 اذلواْنع ىلاهتءهللا ىذر ةمطاغل بقعل فاو بقع موك مالالوةيقرلالو ل وهب .اع ىلا عت هللا لص

 ااوخا ىلع تلضفىليه ل لاقو حرمالا 2: :للا لهأع أسن هدمسىهو ةكدخ اهمأو هتان عيبا

 اميبآتوموهو ءزرهيواالءز ربت ءدصأامالود ار هديل ةد وزوهن :م ةعصد : اهمال

 هأورثيد 4| اذ_هوىدهمااهشرذن موتدست>او تريصو اهتامحىف مل_توفد .اعىلاعتهللاىلص

 ى”"الال لا نعهيريعملااهعقر ماقاذاواهعضودج اذا ناك هنا نارك هيف وهريغك ه حض ىف ىراخملا

 هللا ىل ص هضئاضد“ نمهنا ل-_ء.قةالصلل ل طم ةريشك لاعأدهنالع اهققلا لعمذه لكسادكو

 ريغ نمهياعوملعتو هرقلعتت تناك هلاهتبغا منال هل لعال هنا لقو خو سه هنأ لد ةو سو هياعىلاعت

 لاقواهرعأ هم ةيفكت + نمد نك :لهنالةرورمضةلفانلا ىف ناكهنأليق وهانااهع_ضوواةعفر هأوةوهخ٠لع

 لئاتتلا وو هوهمصلاةال_صىق زاكولاعالامم ردو ةرحملاد هد عدو هنال لطان# «لكهنأمه-_ضعد

 لطءناماهعم سا ةرهطمةرهاطتناكو ةال_صل |لطس اللياقة لع هنا باوصل اف هني 0 روك
 ىلءاهامدع) تانبلا مهتبحم مدع ب رعللاماغر سو هيا عىلاعت هللا لص كلذ لعق اءاو لبق ةالصلا
 ىلع(اهع_ضودجساذاذ) لق اكهريمص نموأ ة_هاسا ن هلاحال لمحبي قاتم ىلع وقتك ىأ ( هقئاع
 دجساذافهقلات تناكاهنافزاكتاهاجواهعضودا:سا نطل لاقوز اوجالانا.ب (اهلم-ماقاذاو) ضرالا

 تساح

 مع زو ىوونلالاوهفاخا:ةودالصم ىقماةئهقن اعىلعةماما وانيلاح رد يعاوأ رهظلاةالصل ملسوهيلعىلاعت هللا ىصدهلنال وسر

 هللا ىل.ص هلوعب مالصأ اى لمعلا مرت سن هلعلرملاد مع نيالا ةوكلام ن عىوروديرعلا قيقدني|لاوخوسنمهنا ةيكملاملا صعد

 دعب ناك ةماماب بني «زمودقو ةشدحل ا نم دوعسمنهللادبعهب وار مودقدنعر ديل بق ناك هناي دروالغشل ةالصلا ىف نإ ملو هيل ءىلاعت

 فل نعت اووع اذهعتمالب اهكرت رتو غرف ىتءاهدهعتي نم نكي لذاهيل اتءدةرورخلناكاهاجناهريغو بهشا ل ةنو كلذ

 ناو صاق ثريد_كاواهيلاةرو رضالوارياعة نبال: دودرتىواعد اهلك هذهو ىووذلا لاقدن صاخهنامهضءن معز وأ اصماهاجم

 ىلعمهداسجأو لافطالا نايثو هيدعم قهنوك- اهنعوفعم سا نم ماهو جىفامو عرشلا دعاوق فلا خيام 5 سدلا # رصاللذ

 صنيال مراحل سمن ادافأدسةوزاوجللانايبواعب مث: كلذ لعف ااواذهاهلطمتالز اعفالاوذهنابةدس هاد تراتلاةلذاو اراك

 هللا لص هللا لوسرلاماررك |ءادق الب همأ ءنذ اردن مون رسأآ ص اعلا وبأ ةمامأوب ًاوهمللك ىسبتن اةالص لطءبالريسلا لمعلا وأوْضو

 جاكنلابوأديدج حاكني هياعسني 5 :لسوهيلعىلاعت هللا ىلصد 0 لسا مك و ةكم جسق ليدق مسأ مبني راختمل 1 .وهبل ءيلاعت



 تدب ب زأ سدأو مشاه نب بلطملادبع نب لف ون ني ةريغملا| او و دوا مث لوالا

 هياعىلاعتهللا ص هتاذب ربك !بذيزوا معى لا عتهللا ى د رةمطاقل ىقعلا اكاد ةعنمعىلاعت هللا ىذدر مو اكمالالو ةيقرلالو

 لاقف عز نمد القا وي :دههأتءدهأ م الاف : هللا ىبص ىنذل | ناامءىلاعت هللا ىذر ةشئاعن ع ىورفا لت لات

 84 ىلدهللا]وسراعد5ةقا احق ىلأن يان ااه. تءهذدءا- ملا لا ةف ىلهأ ب حأ لا اهنعفدال

 هنا 2و كلذك تادف سل دنا اهاسريفءكرب ى>ةلو م ىتفاهعفديالفهسقت اعىلع تساح

 لي هكدا 1 او ملسوهي عىل اعت هللا ىلص هللا ل ردترترات حرا دنإلا فا كلا( ةىلأنءو)

 نيئالثو نام لق ا :رآةةسةدي دا اب فوت نامعتلا ل قو ورعنيءارلارسكي جبر نيثراحلا
 مودل, ص د د م3 نكد و( ىثاحنالدفودقولاو) ندا بادص اود جأ هل ىورو نس نيعمسنياوهو
 ءايلا دد- 5 د نونلا عام ىث ءاجنلاونيدقاولا ىدعىعمجم ءاءافلا نو كسدقو لوسرلا

 ميلا مدة 0 ليقو نيم مهلا ا نوك ىوداصلا عاقب ةمدص لق قو ةمخصأهمسا ها هعمْمُدَتو

 هشدلا كلم نهلكا مساوهو مزاح ليقو مال و هصد ني لو >كمههسا ليقوةوجعمهؤاخ لق

 ملسو هياعىلاعت هللا ىل_صىننل يا ١اناعأن كه ءىلاعت هللا در ناكو

 انأع هكىل_ىوهيلعىلا عت هللا ىلص ىنذلا هل تنكوأ عكا هنأ ىدرةببح مانددو :وابادملا ءأ ىدهأو

 ىلاعتهّللاىلصىب لانس وهننب نآكو #1 ا ط ىلأ نير شع جدد ىل تمل !ساقمالسالا ىلا همق هوعد

 هيزاغ> ىلد هلو و لع كامن قنا ىلص ىغلا» هأعف عت هن 0 15 ٍ.ظعةبحم لو هيلع

 قوناللوهر وهشمهمعقو ملقم هام ىلع بت اغلا ىل ةذلصلا ل42 ع هللا ىدر ىفاشلا لدتساهبو

 هللا ىل_ص ص ىلا ماقث )ار 5ك تأم وىلاقمالس دلل 0 :لاهاعدرخآ ى هان هفاخ

 ه.اعمىلا تدلل ص يتلا و( .الاقفإ)هريغلا داشراو هنماعضاوت (ه ل ؛مهم ل3 82

 ءذاعىلا أعت هلل ىل_ص لاف مهتمدخ ى اماعن نمت 2 :دم-يهلن ,<ىأ(كد 2 :هراحصأ) إو

 مهيزاحأ ىأ(م عةفاكأ نأ س>اىفاوزءيم نا ا (انب ,احضالاوناك مهنا لاق) و لسو

 2 ةضلولا ا صهيطأ عل نم مظعأم اركاالومهمارك أ نا ,ادكال مهمارك |ىلع

 ىلا عت هللا ىذ هرهنادعلاءاحى أ لوعقلل ىدم (هىحانو) ادهم هلئالدوف ةعلاءاور كدا اذهو
 ةانمالا نوح سوهمح عملا عاقب (ءامي-كل ١ عاضرلا ىنعم هرسك و ءارلا عب هعاضرلان ههتخاي) مهمع

 لح“ ل رع طاطا لا لاو امكع ارمغن كارب ف اقل اسهر اب رسول وه ااو ةيمحتلا

 مهشت تاذ ىعع هذ دنوكت ءامباماف ل اك نمميملاىدحا تلدباف» اهشائلكأ ءامهنلا نود ”نا

 ليقول سو هه ءاعىلانهتدتا ل صقتلا تعضرأ اة ةاؤعفشلا ةمءلحش نب ىهواسفاماءملءهجولقن مث

 ىتانام ىل_ءةبادصلا ن مدد-عو تماس ةس الو يرشد تراها هتلر

 ةفاذ_حلق ا افوة معمل اذوةلمهمءاكةفاذح ليقول مهمل اذو ةمومض هيد ةما دج اهمساو

 ريسلالهأ 6 ا ةعاّضرلان كو هيلع ل اما لل علال رو فاو نيدمح عع

 ني دعس ىبب صعب نعهدسأ ن نعقدحسا نءا اذ: دح لاق هب اور قربك نب سنويمرك ةنكس ارواب

 دب ةككمياعمدق عاضرلا نم توهم ١ ءىلا عت هللا ىل_صدّنلال وسر وبأىرعلادبعن ب ثراحلا ناركبإ

 دعت الا ثعم هللا معز اول ولو ةياملاعفاذ_هَك بالوقت امثراحاب شب رق هل تل |هتفهتشعد
 ناعم ءانان ةمعاجقرو 0 نممركت وداصع نمام يق بدعم نيرادهللناو توملا

 0 سانلانام 4لوق:كنانوعزبو كنوكشب ك مو ةلوكلامىنبان

 ىف اقش ٠؟ )
 ىهل هنالوقا يفءاممشلا ى دل لاقاهبانرأد:ءافاثمأىفم ول_عموقأك امدتواهعكر روح وهتحالاناب

 تشةمامأ لسوف اعىلا عا هللا

 اهعنع ىناهقلعاففنيز

 هاوراك(ةداتقف أن عو)

 ىراصناوهو ى-هبلا

 ل
 م سوهءاع ىلاعتهلبأ

 (دةولاق) كلذ, فرع
 دغو) مدق ىأءاغلا عاقب

 نءةعاجىأ(ىثاجنلا

 هللا ضهيلاالسر مددع

 دقو م_سو«لعىلاعت

 ىئاجتلا طيص قوس

 0 اعقل هج ربو

 سو هماع ىلاعت هللا

 لادلا مغد (م_همدخ
 «عمدخأكاأو رسكدو

 اداشراو هررلاعضا ون هسفنب

 هام هللاقف 24 مال

 مهتمدخىأ(كيفكي

 انباحالاوناكمبهلا لا:

 نيحىأ (ني-مركم
 مهلعاولربو مهما اا ورحاه
 (مهثاكأناس>؟فاو)

 ةرو_هاهدعب ءاقرسكب

 م-+ي زاحأى أ ةحوتفم
 نهم-مماومل_هقام لد

 (انو)اةانوءاز>ناسحالا

 هتخامىجح) نيحوىأ
 ءارلا عاب (ةءاضرلا نم

 نم ةخس ىو رسكتو

 30 درأأ

 ا

 و ا غااه رك ةةناورىه ءابالب ىحدلا لصق وةدودمةي علا

 لاوامتخأوأ :ميلح ذب
 ةمجعةفاذخ لس. ةم-دفل نتلمهقةدومضم ةمادحاهمسا و تملسأو كعمل سأومالسالاةلردأ ث راح هوب أي زاجحم

 ميليق وءاعب وةمد>عملاذوةروسكم



 ىلع ةءاطأو ا ماك م واهم كاتم ءىأ( هل تقرعتو) ركب ؛نب طعس ا .نمنزاوهد ةملمملا ةىراسأٌّ ىأ ّ يد قاع 3غ :(نزاوهاناس) 5١

 (مءادرام طس) هاوقوقوابسأوحو نما ماو 4 ر دلا هإعجدءىح ندع وه واحبلا مز قاهممدأ عتوأ مث اهعاش دس

 تدبحأنأ) رخد خلا هدح وىعىأ(افلاقو) ةميلحا وما عمد تكا هذاا عل وقإوأف 0 ؟ اوافالالحأ

 ىور ولاد هلك[ اتالماق ا ع ار د( (ةبع)ةمظعمىأ» . رع ممم ضف (ةمركمىد:ءتقأ

 ةعجارملا ندب ردك ن ناكأ( ةءتموأ) ىلال هاا 0 9 ىاثا ردك 3 أوالاو رمح أمدوةمق

 ما ٌكتطعأ
 نسحو مساق موملاَكشب ل كفرعأ |ىد ةلديبتذخأ تبان مود ا ك1 ناكولو 0 را

 نسعدمء دام كمل أ|ثعفدو

 ةنحلا ا اانا ىلسرب ل لادام ى :ةرعاى دمت ىب اذ ادق 0 نآك اكوهمالسا ِ
 ت5 ده نيك وكن
 نب دعس ىب نمةليب م انزاو ودروس «عأ د هدم ىعجت عاس عسجأب سلا( نورها قبح ا هلآ 2 ةجرو)كتدوزو

 نيناليغنب سدق نبه ةعفح نب ةمر كا قرصان تراوهو هاو ممسك ىلعالاب 3 رك 02-0 6

 همسارهماعًأ اذا اف رعت لاقي (هاتقرعت وال اضن أمهعمةيدسمتناك اهنام_يفاتوكيدارخاورمدن[| 7 ان“ 0
 ةمالعام ملسوهيلعىلا«ثهتلاىلصا4لاقفاءاضرمتخااهما لبوهياعملاعتهنا لصهتملعأىهف هناشوأأ 0 ١ ا 0
 اهتدصوّلسو هيلعىلاعت هلا يلصهننالوسر كلذ فرعفىرهظف أمندمضع تنك ة هصعت !اةتفكلذا ع هيلا 0 2

 هدنعتسلجامدعب(اهلاقو) ايحلامارك هيلع ساجتلا هل هشرفىأ(هءادراف طسإلا لبا اوج > 0
 اهنا ىلع دياذهو ىدنعةماقالا تد.> هرب دقتردقمتدمحأ لوعفم 1 : 0 6 3
 فيفذتوهيناث نوكسو هاوأ م 2 هركموامبفةيل احلا لع ىصت !|, (4 , ( 0 ت1 0 1 0

 لوعشم مساهناف ةبحماذك و عال م دام ىل-< ءاْذا هموأ !نملوع-غمم اا 0

 هقرثكيق ىنالثلا نم نوكي نالوعقملا مسا ىقعع صقالارثك الاو ىنعبهسحأو محلاة و همحأ نم

 ةرخيعوءأر 2 لاككتَس الاهيلعو مركعهنارتقال نسحأ |: هيكل تح لقيو نورس

 تجوزفةي راحو لودلكم

 ملفرخ"الا نمامهدسحأ
 ا 1 0

 مركملا تحناةلزىنم ع هريغىظنالف تازئاذاو || ىهتآلاف دقو ليقةيقب
 أولوةءلو ب كءاولاةقدي زمان ءىل_ءاغلا م 5 اوغاصةكلذاو ريح و ةيممةمركمه رده راح هلوقو ةداعس اهوخاواهاونأو

 هلاقامءلي-ضةثو اهموقل تعجرو 0 فاهموقثرأ افك هوقىلا ّتعجروُكمعتموأ ) باح ماركالاة:دايزو مالسالا
 و هيلع ىلاعت هنا ىلص هنفرعو ىزعا ادع 7 تناك ذيءأم. كلا هتخات مدنا اهناريسلا باعصأ 10 ! 8 1 ا

 اهعتمناو اهض راواههوقل ع عوج .رلات امال مخ و4 .اءاهسلدأ وءءادراملطسواوخرعفاهسقنب
 دسعأ ةنالئاهاطعأف تملأ اهنا هّنباهجررباادسبع نب الاقو 23 « راحو اد.عاهاطعاؤابيلا ا حالا ظ ْ

 املع عجل فطلا رغصمنملوةنءءاقلا حتفوتلمهملاءاطلا م د ١ (ل .ةطلاوألاقو) نول نيألاو راحل اولأ فاك 2 ةيارقلاو ب ستلا كهل عاضرلا نالعجرأةلصإ وعيا عىلاءتدقلاىلصهنماذهوماشو امعنو ةيراحو 00

 ءاور ثيدحلاومالسلاو

 نياهعسنلا صعب ىف عقوو كب ةباحصلا نمتام نمرح وفوق احصل ان كا هلا ءاثلاتلثا ون ,.رماعل نبأ 4 -0- :ىفول_غط 1
 (مالغانأو إ_سوه. ا ىنلاتيأ 2( ىلان أهريلا هلاقأك حيحصت نسا لع ال ىنأ 0 00 : عز دن فاقت

 رشعملااعقايرييضت مت نين_سعمبس ىلا م طفاذا صل اةغالا لهأ ضهد نع ظفحاملا ةيافكىف (ممالغلا | 1 - 0 ا
 (هنمتند ىحةأرماتليقاذا) لوال!انهدارملاوةما وجرلا مالا باش ثلا ىلع مالغل ا ىاطي دقو تعا العال 5 0

 مرخاىلاتايقاذالوقنعمالنأوءلوقريخان خذ |ضعيفد(ع)ءيف سلاحا هاكمنعتبراكأ | يوي
 اذهو ةءب رأى وردقوةرجحلان «ةئأم ةنس وتو
 ةنارعجلاامولا اج. ناكوىأ لس وهيل ىلا هتلىلصونلا تيأر) 4+ :عع رحت د:بدوأدونأ ىو رادقوأ- امضقت ناكو كت ٌتد داحأ

 (هنم تندىت>ةأ ماتابقاذا )نيس ينحل امالغىمسمطقاذا ىصلا ل_ةوغلاب ريغ ىنوكلاح ىأ( مالغانأو) يع 2
 (هتعضرأ ىتلا همأاولاةدذ_هنن :موددع ناتلقق) همايىأ (هيلع تاس )اهامي رك (هءاد راف طسق) هيلا أ ووش رقىأ

 ءاميكلااهتخا هءادراف ط ىلا 8 ا رعنالى طايمدلا ظفاحا لاوةس ود ليقوةمماحى م يلقف

 هححصف هلاو هتعضرأ ىلا همأاولاوهذه نمتلقف ه.اعت تسلق .ءادراف طسق هلوقانهنكملا خسن ىئداز و 02(



 ماققنينح مم وتءاح مو هيلع ىلاعت هللا لص ىنلاةعص هرم هلل لمع ثدي ةميلحن اراسا نيماطعن ءهراءيئسأىف رملادبعنباى درو

 هحدعماخسزل !ىناذك(بت اك |نيورعن ءو)اهمالسا ىلع ددامهريغو نابح نب اعيد ىاطاغم ةرهس قو هءادراف ط_.بواق

 98 1 هرهز ىنبىكومىرصملاد شار ناوهوىزاحح |لاقواولابو رعةريشعملا

 0 :دحلاةمداعوأان' ديلا اةىنثلا نب انئدحلاقف ن_حدن ب هننسفدوادورأءا ور تال اذهو

 ا ىنلاتيأرلاو ءربخأ ل يفطلا بأن ناب و نيةراعانرمخأ ل اوةرأ ءنبرقعج

 نوكد نال امتحذا هلوقوهقاسوت:أرماتلبقاذاروزحلا ملجأ مالغ ذمودانأو ةنارعجلاب ا مديل

 اج نقدا هتبارىأ انببريدقت ,ةأحاغلل نوك- :نالمدك وةأر |لامقا تقوهنيأرىأت دا رلاؤرط

 ةنأو حلا ل-هلداذو و م :ءعىهواهرخ آىلاةأرماتا.ةأذاكلذك و هاندبو
 ملسوهيلعىلاعت هللا ىلد همأةمماحىب هدأ 210111107 طصمىف لصف مما الك هيو رمغصلا

 اظةاحلا لاو مر ل مسوي .اعىلا_عتهلا ىل- 06 هلاهميحمو عاضرلا نم 3

 ىلا عت هللا لص همم أاهما نمريلا دبع نبا هلاقاموامالساالوةبحص هل فرءذالاهجوزو هللا هجرى طاممدلا

 مرفعج نيا و حصن مر ق_ءجنيهللا دبعابتعىورو ه«-فتعتور و مءادرام طس ونيت> مول سوهياع
 ىل_.ةةكع وهيلع ىلا_ءئهللا ىلص هرءاحا مناف ةمل-اماوءام مثلا هتنب ىههنءاحىلا|؟اواهك رد

 انهامو 0 ل ع

 مهدكو ىو نزاوه رست اضع دة ةنأر ارعجلاب :ومتلادعد توهم ل عىلاعت هللا ىلص هاا هم مدع ىذسق هم

 ةالومةعب ود ” هيءاحىتلا : م ىهذلاز وجواتتبا ى ماا لدك 0

 اى را ه1 عد ا اوهلبق ع..سةنست/امامناهدربوا هرك ذّق "الاس 4 ىأ
 ىف أرح ىاطاغم اذاملا ف:_كوءافولا 0 ادرك ذهفالمم ضعب حدو امةوعورمخاف

 نايحورأهركنأ نموهرصعع املعءاضترا 0 سلا ةوعتلاءامساهمالسا

 اهقذحو م كلان ٠ رع هنأ لد ةوىرصملا س ساو نب اوهوواولاب ونجل تشو رغ(يناسلا ل

 0 سانعىور وتاقثلا نمهنالاقو ناي>نيادرك ذاك مضل هباوصو طاغعتفلاو احلا لاق
 اًذهو نيهدالاَة لجأ نموه وهيشاوح ق ىلا كنا كنار طةفدوادورأ هل جرخأوةعاجه-:ءىورو

 3 5! _توهياءىلاعت هللا لص هللا لوسر نا هحي ردت ىف ىطو..لا هلاقأك اغالبدوادوبأ ا اور ثيدحلا

 0 ديز لم نم ثدد ل او ىدانو هوي كعلا فدعا رع ناد رق امن لق (اموباس اح

 نب و رعناثرا 2 نيورع ىتتدحلاو بهو امر لان فاد عدس نبل جن كلا

 2 ىفنصا ادرك ذولك هرج 00 لا ناك لسو يلع «تهللاىلص هللا لو سرنا غلب هناهثدح بئاسلا

 ىقوةيفمؤاكملام !ام ل : لهو ىرعأ ل. ,ءنيثراءاوهو (ةعاضرلان ههونأ ل مقاف) وأن اكدوادوبأ هلاق

 همأة عصرا ناك بسلا كح هل ىءمهكح وز عاضراب ثدي : وانى هسا ةعصرملاج وزذوكو م

 0 : رهاظلا ريغ ةئاكءاهقغلاسهذه. ااوهح مدلك نمسا ارك هل نكي ناوم رمل حفلا ال

 ضرالا ىق هاهشرفو (هنوت ”ضحدإ) سو هيلع ىلاسعت هلا لد( ه اعطوذ) عورشلا بتك ىف ل ةمهيلع

 تاسؤرخ" الادمن :احنمهيوث شامل عضوف) مايك ةميلح ىفو(همأح اقام هياعدعقف هيلع سلحيل

 هأنأ ساجأ هنا ىتعل هن ( هيدي نيبهساجاف سو هياع هللا ىلصوللا لوسر ما ف ةعاضرلا نمءوحأ ل بقأ متهيلع

 اكمال رك نمام احابتكت سرفوهراسن 1 نءةمياحهمأ ساد أو هيو" ن نءابن اح هل سرقو هنيينع

 | هللا ىل_ص هل ماعق شرقي هنوث نينا! رتل داك رات |

 ىغلادبع ظءاحلاهرك -- 1

 همسان مسيق هاا
 ظفاحلا همهوو ورع

 رع همسالاكو رمل

 ىلحا لاق ني-ءل امد

 هناوص رص طاغ وهو

 كدبئالانبرع

 وهواولا ف ذ_>ونيعلا
 دب زنيةماسا نعى درب

 ثيللاه-:ءوة_عاج و

 ام-هريغو ةعيف ناو
 ةاعثلا قنامح نءادركذ

 دوادوبأ كوراسيدحلاو

 نا) هسغلب هناهنعالسرم
 ىلا عت هلا لصدتلا لوسر
 ّّخ تاجناك لو هي هيأع

 ندمهوبأ ل قافاموي
 نيثراح اود (ةعاضرلا

 ىلامخاو ىزعءلادسع

 هل عص وذ) همالساق

 م هيلع دعقف هيو صعد

 ةمياحىأ (همأتابقأ

 (هيوث قدافعضوت)
 ىأ نيت ارتت
 هك مز 43 ل

 هيلع تاكل ح رح الإ

 نم هوخأ لل 3

 هللا دمعوهو (ةعاضرلا

 روك ذملا ثراحملا نيا

 مق ةرهاظلا 0

 هللا ىلص هنال اعيج
 هلتناك سوه ءىلا عت

 لو سجأ عض رم

 مل_بوه.اعىلاهتهللا ىلص هللا لوسر ماقف) َناَكع



 ءاحا عقب ( تفل ---- وفق تف نوكسف, اوجتفو« هادم مد( ةبدوأ ”ىلا) ةكمىلا ةذيدملا نم لس ربىأ( ثعس ْناكو 9

 ةقفنىأ( (ةلصد)ة بيو 9 لدن وأ 51 5 11 سااهعا لاقي و مالسااوةالصلاه.اءهع نك 5-7

 | لا تتاااااتااالااتب ب بأ لاا 0 اا | 2 ١ 1 اد

 مط! نا اميظعت مايقلاز وكنا ىلع لع أده-و هنو هنأ نءهريقوت قرص اجا !اسو هيلعأ 0

 ك4بد 0س ماريد لوم | ءىلاعتهّلا لص ذ الو اقتاطمهوركمهنالاقن 1! انالخ 0 2 3 0
 429 م د م وحسص و
 لكى حست مل سن مةوسن ثالثو نميأ مأوديمل نيديز نيرذ-ذملات ذب ة لوو ةين "الاسف نأ الوم عسبسلاق اد ترقو

 تادحن ونا ليقو وكتاوعلا نس ءاانأ (وهيلعىلاعت هللا ىلص داوقىفنءاوقلا دحأ و هوةكت ”اعنونمةدحاوا اره ردالو يبا

 نملوقنم!ع(ةس وت ىلا ثعبي) لو هيا عىلاسهتدّتلا ىلص (ناكو) بيل 0 مضد ارقهناءارقلان

 ىزعلاد_عهمساوه* دذك سم وبأو هإةقمعمةب راح ى أ (هتعض رعب حل ىنأةالوم) ىهو ب وماارمكصت 5[ لام ضاذكو فاكلا

 ةطعىأ (ةلح) را سوست ل اوراع الا نآرقلا 3 ةنكلا رح رم رك ذوهوأدقو ة2كلذب ىك دال ةغللا ٌقفو رعم ريس

 هسيلع هترجهدع. ةكع(تن امأه فز اه لت بايت ”ىااه هرسكو فاكلا مذن(ةوسكو) تلا قبنملأست تام اهاذ)

 نملاةوهريد_ةةوأ ضءاذملا عزب ب وضصتموهك قن* تأ( 0 ة )مال ااوةالصلا ) 0 .ةفاهتبار رند
 ءاب قالا ى_عععس 0 1ك رةىععردصمةبار ةلاوةيماهفتساوأ ةلوصومأمأ ى ه5 ل 1 أمه -:امىأ

 راقأك ةدارقوذلاةءائءاوةبار ا رقالللاهاللاّوهركناذا ىرب رحلل اة الخ هر غو كلام نبأ هك ذأك دعس نءاهاور كدشأو

 ب ار ةدذو د هقرعي سل سي رغهياع كس رءاعلا| ريغ نع ىدةاولا نع
 ةلماعلا الم ءاعوقرتو وأدق د مىأر دقملعفب عوةرمدحأو قاباهتبار , م 2: 3 لعل لهأ نم 6

 000٠| اسي نم طع جاع ناكو لوقو يلع شمرب اواهمسا حوت :ةموأ سل لع ام سالا ضورلا

 اذهو قاكالام لبوه ءاعىلا عن هلل | ىلص هد هعن ,ى>وهقالخأ مراكمن م4 ملم >رلاءإصو وءاؤولا ناسح املقةفدملا نماهاصت

 ىهون دي .دصلاىقتياثك مشرع للا هللا لط هلو رار ركل نءو اهمعلأسةكم تق

 ةملسانأو: رجهعمإق تعضرأو ةميلح ل ءقامانأ» هركذمل-ه1أح و رسمأّمبأ عمدشع- طرأن٠لوأ |١١ لاتن حو رمسمابتيا
 هترشاملاهق" ءعآسه وأن اكو معنونأهر ا 0 و د: أواه الساق فل“ تاو , 0 قو) 0

 املفسوتى ةامءابباذ-ءلا ىعفف + لوق ؛ وهو ما: اقر وم سوهءاعىلاعت هللا لدى لاةدالوبأ ىلاعتهللا يدرةكدخ

 .هفلاحامسها وكلا ىو اوقولا وطر هدي هيداالو ل .ة| يةمع أ هنأرمسأ اذوهنىترشبا ناخيشااداو راك(ابخم

 ءاخئهناليقو ةد>ومءابوةي ا , واهرمسكيو م الا حدف م>رمشد مأن ااقحآ رىئذلاوأ هللأ ىلص هل تلاواهنا)

 تسلقناو اولاوة_احاوةنك بلاىهوةبو 42 نموهذلاح 6 ىو ب ا عا 0 00 5 ا

 لاعاقىلاعت هلوق ير دا ادعى فتو سايتلا فال اكوا ءلساسراج 1 ال أ رسكو هزه هلأ حا 6

 الص مهدي لهن'اك-ةراذلا نممهجني لال هنالوأر شا د_هبهنال اروثنمءامها نعل هر فكل
 نءنادكجسلا» و رىذلا (امةعىلاعت هللا ى ةرةحد ثا :د>ىقو] ىذ داقلا ىلعأت ها وحق 0107 وأإ نزحالوحر ةاورشتسا

 ىأراهرمأءادتبا قسوه ل ه!تلاواهنأ) حميم: :بباهمعيىلاعت هللا ىذر ةشئاع (للاكي زال هلاوف

 لاقي عطقةزمهىهوةزمهلاحتفيرمأ(رشبأ) ديدش بعر هيدا لصق مال_تااوهالصلا هياء لي ربج | ءالا زر كو ءايلا مكب
 1 ليس ةفدوصتا ا راو هولي ءكرشدا رشي نهنيشلا ا ةواواصو زو و ىنعع رشي ورشبأ | قارات م

 قدرت ”ًارهظي ىذلاراساارعلا ىرشلا وكل ةرشدمىفاىأ رع ا هيديدأ» ّ ذاوهودهدعد ىلا ىرشدلاب ان كي

 كيز<ى فد ارمومركلاود ولا لصف ىفهحرش مد ثيدسحلا ار (هلناكيز ,كالدللا وف)ةرشنلا نءكلنزحيالاضبأ إو

 ىا أ ةمحجعملانب تلا

 هركذ إما: هى ةصملا اضف ىورده وةحيضفلاو هلاكتلاوهوئىرلان هال ءاعاوما .لا م ني ءادر 5 0

 | ىوروىلاعتهللادجر ف نصل كرئاذلفىلوالا نود ىهو نزحاو نزح نمءا<|لامهاو ىاحن | ناعربلا 1 "اهىارلا ع كوالا

 1 051717070 ا نة 1-1 7 1 جو رجب دعو سس برس حمس دوس تدر ودمج" صحت طخ

 ١ دقو خذا صعب وتاياورلا ضع قا هئلان شكو هأ ع وأ

 ادم رسامادىأ(ادبأ) ةعبسلا ىفاههبئرق 0



 لك ل-صتىأ(مودعملابسكتو) هلأي ءةنؤم له نءزجاعلا للا لق: ىأديد شع تق, ( لكلا لمثو مخ رلا ىلهتاكنا)
 مهمعطت ىأءارلا ريدكو هلوأ تفي (فيضلا ىرقنو) مودعملا ملا سأنلا 5 طب ةئاور قو مور ريستف نم مودم
 دءمالاقلطام لاوق2#اىفن وكت اااراعشاةيئابلاةفاضمالاب(ىدلا سنان ىلع) قالا ىأ(نيعتو)

 قا هناليلاءتو هنا-... هاو هى لا,دارملا ف اسملتلالاقو بذالرشااالودود مريخ الذ 5 امهالكر شوريخ نمسئاوت

 قالخالامراكمنمهيفهللالعج وم ال ءوركمكب صال ناامعىلاعتهلا ىذرةحدخ مالك ىنعمو:املعلا لاا
 قولئامشلا نتادعو

 لاصخ نا ىلع ةلالدازه
 نه ةمالسلاى سريا
 ءوسلاعراصم

 20225 0 ربت م
 بسك: وفيضااىرةتو لكلا لمتتوم>رلا لص:لّكنا)ا درأةدايزب ىر هلا نعادبأ هللا زذجال
 اندممكلذرعد5 ةو(ق 0 ونوع نيعت و مودعملا
 ضوهناراهطاةمحعملاداضل امذب عضاوتلا *: (مل-وهيلعىلاعت هلل ا ىبصهعضاوتاسأو لصف)#
 :( سو هامسدلاوو © هاقبصتمو هيلع ىلاعتهّشناى-ص ما ىلأل وةىفاك بس او لصالا ىنءمتبرعلا هع طاوتامأو لصفإ)« مالك بصن لا ناكل :مدقدق (هبصنمول ءىلع) لصالا ف فاكتلل ةغيصلاف سانلا فرشأوهو
 ة-.حللةثروملا تاكلملا لفسلاةارادم نمىاذعو * ىدلح ىفو[ ب صنملاب صن نمهفن مضهو-هو ىدر ولا نبال وةك ةيئاطا !الاعالا لون هلامعساناو

 1 0 قو(اربك م-هلتأ 5 ربي“ 7| ىلع بو صنم (اعضاوت سانلادشأ ل و هيلعىلاعت هللا لص ناكفإ ردقلا ةيتاشالا لوما تينا | .نرلاو هاري_فتلاكو هف(هتدتر ةعفرو) هلوقه.لع فطعا ذإوب رعلا نم عم ف! دلوم

 0 ع ىأ 7 هللا ىلصهماةعس نأ اذهو مدعلا نمىلب .ضفت لعنأ وهوامهب عم اب ةخسن ىفوا ريك م ومد عأوهخ-ذ

 هر 5 عمد 00 وأ لاقو قلاىب :ععيل-هلانانىاحلا ناهربلاءذههجووهت ةقالربكلا مدحت ئزيلا نال وا

 7 00 0 لوقي 18 1 رة فاك ض حلاو ىننلا ىععد , لواقلانانوممؤامالي !ةفىلاعت هاوقىف قناوح

 هير دست و ةنلاقرا | درو اظفا الادو كلذ لوق.لاجرلا نم نمليلقوديز و قياماف كال ةالو تال زر
 ةةارم ل لعل ىذلا ثيدحلا ىلءاوماكت منال لاء ضارتعال ناي باجاف خسنلا نما هات و ابق ف ةسملا ىلع عنش ىحندلا ب رغأوةبتر عج مهضعب نأو ابحلا ةذيهيو عل علا هاو ززحص ياناس ا
 ار افا عا ١١ بيع اكن تل لاو ملا ىفريثالانبالاق الضو غابال زءعوغللا لي اولاقف ليثعملا هيرامع فرصو 0 0 0 ني ا ااهاور
 ل لاس ا 0 + ىدصلاثدد | قإكالص اريك مو هنلء كامي لس هني الهناةخذا اهذه ىبعح

 ءاقصلا ارا ىلع وقال هظال غاه:مهمقىذلاردقل اوةلضاقملا ىلع لج ع صا ! لح رش ف فصلا لاوورماكىأ ظءاغ ظذ ىنعع هتبارغوه.راغدعتقاوادش 0 0 رقة بريش موةنحلا باعت أىلاعت هاوقىفاكهذعجرخيدق هناف لرضفتلا هيف

 ناار شرد || * عريكلا ءاغتنا ىنعم اربك م-هلقأ هلوقف ىسمتن هللا تامرح كابتن اد:عبضغب و ميلع ظاغب ناك ىلاعتهاىنصناكف) | سو هيلع ىلاعتهللا ىل<هنالمهماع اناغاو نين ماوراغكلادهاجىلاءت هلوةكنيقفانملاوةرفكلا ىلع
 هج 1 اص هعضايدال هل-+5ىذلا ىف نيةفان اوراقك !١ لعد عليكوا ةلكلا

 ا كلر هار وتلا هلوقو م-->رفورنيمؤلاب كا هلوقل نم-:موثااب تناك هو راو و هردق مظعل ىأ( اعضاوت
 2 ا ةلذآ عع مهنا جر رافكلاىلعءادشأ هريظنو نيتءوملابىأ ظيلغالو اظقب سل
 ل اد د 2 00 05 صو تلكم تق لج جي > وج 02 نقار دق كلا 1ن59205-221975 25000293157 2 د بي هع يس ص كج
 ريك هلا ىل ٍطعر كسل نان مدز وان ريك لا ضءب ىلا ة.لاب همةىلاعت و هنا>س هللا“ اريك روهظلانايحأربك-:ي ناك هنايدارأ هلعلو

 وة:هونامالم لذ لاف هلوقدتعرك ذ 25و تال م/م توكل اصأ نم هيقن ىلداهلجملاةيئاثلاراقتفالدوت[كوالاواربك 0 !ةأوةخدنىفولاتمثدحأ هيفهكراشب الاغابمىبا لا ىنعملاا ذه نمغاب بهنارصامتاو ىدوجولعفن ءالا لايذغتلا مسا غاصبالدنا هيفا غالار اب عار هنكل لوالا ىندملاجلا عمج رب وهو مهدقفأىءللاوةياورمنا ىزاج ارك ذواربك مهمدعأو ىحدلا لصأى فو ةقدص

 وذالا لقي ورك ذلارثكي لسوهيلءىلاءتهنلا ٍلصءّنالوسر ناكلاةىفوأ فأن با نع ٌقاسنلا ثيدح ىتلابعب قل لامعت أ نموالصأ !ءذيالأ لععي املق لاقي اريثك الواليلقالليقوالم اةانا ءارىأ فو ذحمردصمفصو هنأ



 نوكينانبب ريخ) ومبلاودجأ هاورام لع سوءءاعىلاعت هللا لص ىذلا ىأ( هنأ) كي ءاكو ىأه دعب د1 ىلا هرمخ ا دّتيم (كبحو)

 اناظلس أ ماللارسكب (اكلمايدت
 كل سو امر كه صل و

 ءارة-فلاو نيكاسملا

 ا نأ ان*اف)

 اعادعابتىأ(ادبع

 نملوالاناثن 2

 نع عفرتلاو مدخال

 يه ل ايروقو مدا
 نمددعلا كافص نك<

 رثكتاوايندلا لاقتلا
 لاق ىلوملا ةمدخؤ

 تلا رايتخا ند

 كاطعأدقهسلا ناف) ليلحتا
 ىأ (هل تءضاوتامم
 ديه ا) ماعلا اذه

 (ةمايقاامو مدآ دلو

 نك _ىو«-لعىلاعت

 اك هنلاءعفر هتلعضاوت
 ةيلحاىف محل ويأءاور

 هللا ىدرةرب رهىلأن ع

 ه.اع هلوةكوهنعىلاعت

 اودضا 1

 و |[ 5-5 5 اونوك-

 ريكدلا نم اودج رختو
 ر-عنيانعاضب أ هاور

 هلوقوهنع ىلاعت هللا ىكر
 رمل 1 سماد
 نااوعهضاونوه-:م

 ”ايندلا لأ نباهاورىلاعت هللا كعف رد اوعضاو" ةءعقرالا د بعل ادب 0 ره

 اءاعرلا ىف الادولا_-عت هللادابعةلجنماديعايدت نوكي ناوأ ىأ( (اديعاسنوأ) 4 ع

 1 ا ا حس ل ب ب ل سم حس صمم

 خلاو 42 ىدمالقموداعت مويلع نيريك-_:منب رغ اك || ىلعةزعأم- يلع ني_ةطاعنمن :موملا ىلع

 نيقفاناورافكلا ىلعا موك اظاغلاوهدشلا لد ,وأت نايىلمتحلانسدلاز رعهرلع ةلردتساو أو ىبعت :ااهفالت و

 لوقأ ع ا ا لاما ىف ررع مد تن اعمال فر لعمل عو هبدش نإهيو |

 اهثمو لج وزعىلاعتهننا قالخ ابا ةاخشم ناك ل_بوهيل عىلاعت هللا ىل_ههنال ىناثل ا وهى باوحلا
 ةقدصريكت للا ىلع .ريكشلاليقاذلواهلحم ىفحدمةفصلا هذه ملسو هيلع ىلاعتهنلا ىل_ص هفاصت | ريكشملا

 هثادردح أ هعزانال ماد اذىلاعت هناغص ف وهو حودم هل < ىفانايحأ نمقفا لاو ةرفكلا ىلع ربك-تلاف

 ليضفالا لب وأ:امأو نو :مونامال اق ؤىلا عت هلوةليبق نمسلو ف سعت لوالاب او اوهّللاهمسقالا
 صضعبلو هلدج والذ ىلا نا ضارة ءاامأو هلابا ىلعتعضوز ا< ىلءزاج هن ءةلضافملا علخو 0
 هللا ىلص هنا )رك ذامت ام: اى كيعلاب ىآ( كيك و زنك ريتك رك يكر مالك انه نيش غاوحارشل

 0001 ووجلا ةمرخ و انالللى أ مزال ركب (اكلمابنت نوكي نأ نيب ريخ 0-1
 همم صفد هدهد هللا هريق ( ادب عايد“ :نوكنارات+افادنعأي دنوأ )رو هشملا ثيدحلا ىفهتكثالم ناسا ىلع

 ةلاسرلاعمراتخافرودقلاو مد اولويختاو باج او دونحلاذ قا زول اك هنو نوك.ناةلاسرلا
 اذلوايندلا ىفادهزو ل و هياعهللا لصدن مأ اعضاوت ءلهأ ةئهمىفهسفنب ةمدئاوةيدوبعلام اةمةماعلا

 د د قو الا بحكم رس ىذلا ناحتش كل اعتداو هاو هناماةم م - ع قةيدومعل ىلا »ع ”هرلادقصو

 ىلاعت هللا ىذر سا ءءنب| نع ىويمل اود-:ءىلا عن هللأ ىكر ةرب رهدأن د هآدر حمص ثيدح

 ءاغلاهذه(كاط ءأدةهللاناف) كلم ا ىلعةيدوبعلاراّدخا نيحىأ (كلذدنعلي 5 0

 امو اللا تعي اونا هتكرت نماريخ هللا لازحو تد- صأ ىأردقم ىلع ةفطاعة>. صو

 ىطعأ لوعقماهذعدامو ىهوت :|ةرمه“ هب( م دادإوديسكذا) هلك ع طاوث مدس ىأ ةيردصم

 ةروه-كملالاوقالا عدأ قهري-غىلعو ىلاعت هللا ىلع ةاطن ] وهو فرشلا ىقهره-غ فوقي نمد.سلاو

 ىلءهيقل_سوهيلعىلا ءتهللا بصدوس ثيحةدايسلاهذهن مىلعأ الهنال(ةمأي كامو هآوعب .هدخو

 مويلاك الملا ناىلاعت هللا لوقي ثيحهئانقل كله لك لالح هض ا نيمتل ةّمكت هيفو نر ارئاسو للا
 ناري_د._سىلءفوطعم(ضصرالا+_ةعىو-كثحل' نملوأو) ربدتف هتاتول را ؟اساراهقل ادحاولا هلل

 دحأمل-سو ه ا ءىلاعت هللا لص همدقةبالف ثعبللم-هر ومقن مىوماج رخال ضرالاقاق-كثناو

 ْنوك افمهعمىعصافةمايقلاموتوماك ةيشغمهاشت ىأنوةقعصن سال اناف تد دحامأو دري

 ىلاعت هللا ىدتسا ن مناكوأ قعص نم ناك أىردأ الق شرعلا تناك شطاب ىد وماذاو أو قدعت نملوأ

 هدب وسعت لادعد ردةمع ص ىتثد روكا هلات [5 ةقعصلاهذ_هنالهيفاش الفت هلل اءاش نمالا هلوعب

 قو ددعتم ةءافشلاما ةمزالسانلات .أح ردعئرلةذ4اىفو أةمايقلا مون( عفاش ل وأو ) هما ةلامو هلوق

 هللا نبي حولا ريق سنا لعاو د كادت نزعشك فرو ةكقالا ا رضاك اال [ هلوق

 ةال_صااةملعل .ةارسا ناىعشلانعومالسلاو ةالصلاه ءاع ل د ريح -وهءاعملا عت هللا ىلصأ: ايدنو

 ةماكلاهيم أايونينسث الث هلىلارتن وه ٠ لوأ ىف حولاب لسو هيلعمل تهل ىلص هي 2 « ناك مالسااو

 الاعت هناا ىلص <: اع تازتةباعيتسالا ربل ادبعنيالاتمالسلاوةالصلا هيلع رعجهن لكو شل

 ناك ونينس ثالث ؛مالسلاو ةالصل اه اعليقا |رسسأ هنود 1 ١ نرغق هنس معد رأنياوهو ةوبشلال_وةياع

 ت7 7777 77ج

 هملعت

 نم لوأو)لاةلطم هك للان وك عممويلا كلما ن !ىلاعتو هنادس هلوقك د>[ لكلانامعهتقهرذاستسوو ر هظاةمايقلا مود هلوقبه دقت

 ةنجا ىف عفش لوأ نأ لسم ثيم ص اخلا تاجرد عقرل ذل قو مأ ةماعللةمادقل مود ىأ(عئاشلوأو )ثددلل( هنع ضرا ايشنم



 برغل راند ايو تف ادؤتم (قيظر 2 : هلرتمق هيلع ىلع ءارقبز ؛اعدةلج(هللاءجر) واولاديدشن .(دا ءلا نيد. رئاوبأهيققلا انثدح)

 قا لاى أ( 00 لاق) نأ هنعمل .اوراهراض> سا لاك هلك هر 1 ذامدو داو( ةئامجنو عبصتس)

 ونا ا 5و
 هد هلعملا را تساهل اما كم ,ملاه_ملعلزك 1و 1 !اهملعب |

 دك رسأ لدن لاك ايمن !!نالىراخبلا جرش قونيخ_سرشعهيلعنزآر لا :لزغ“ مالسلاوةالصلا

 زركنأو مداعلاو ةالصلاهيلع لب ريج جول ايهأدشبا ىذلا نار وهشملا نا نلملا نيا ن م القنو

 أتاح فتلك ٌءامحلا ب امك قىلاعت هللا هجر ىط و.بلالاقودنلكو لوريج ره-ةنوك ىدقاولا

 أ هللا لصدمل ءلزنل فارم ءانااضأ هيفوكالذ ف ةطراعتم ثيداحأ لة: مث 6 ليقأرع ءاوأ لضفأ لد ريح

 أديدشتو ةاههلا نيعل اعتب (هيقفلاداوعلان رمديلول رديقفلانثدح إلهي" انإوميلعلاعتا

 وذو نيعلا مضارع

 0 1 هلنأ لسع - نياشسوإ

 ردا دا سي دنع

 مهيلاىبتناو ىطرقلا ||

 !اننادائنالا 22مم

 20 رتوة#تل الد ىلع

 1 5 أ را هأرتم قهماع عا رقب] هدجرت تمل" دقو ىطر ةلادجأ ني ماش موهوةلمهملا دو فلو واؤلا

 هر 2ع. هه هم ءرو بح هني ملا

 0 دقو ىاسغلا (ظفاحما ىلعوبأ ان لح لاح :)ىلاعتهتلاهحر ىفوتةنسلا ءذه قو(ةثامسعتو مدمس فس

 نيد# نب هللاذعنب سو( رعوبأأ 1 أمد :دح) لاو اورلابثء د 42| طواح ه.دارب قلطأاذا ١ امذاهلاو

 535 .عنباانت دح) لاو مدقتاك ةروه-كملا فيل" الاساس لكيلا مامالا ىطرقلا ىرهنلارع أدع

 را ند نب رك وبأ(ةسادع نياانثدح)لاقمدقتايك نسما ده ساس كرما ١

 نب لات حاص(دوادوبأ انتدح) كاناعلاا امهمنب نية>ومقم نما «منيسولاد,ةسادناو مدةثدقو

 1 هرصع ل_هأ ا ىسعلاةم ثىأنيدس# نبهللادسبع(ةبسش أن نس ركد وا دح)لاقمدقتملا

 وههدجىلا ب وس: «ةبيش أن برك 2 وونلا لاو لاتالا لب رخأو ةاصقمنازيملاؤةجرت

 نيس فلأ مةففمعو ِهأو مٌمةمومضهةمجعمءاذ ىساوخ نب نامثع ني مها ربا نيدهت نسهللا كيع

 مهوديمأ اسسفلاهئبادالوأ ىلع بلغو مهاربأو هقبدشوبأوةدو كم قوذن مهن هان غةنك اسمهم

 م وكنا ظةأاحناماماؤ نأ معو هللا د.ءامأف ءاوونامثع وهسدنكي روهش هوهوأ ذه هبا معهن الث

 ةعرزوبأ هم تن د_حهلاةلرث ىلد اهلا سلا كياعأ اامأو همل_بموىراخنلا اخ.كمهومهرصعلهأ

 (ريغ نبل دبعانث دح) لاقي ص هاربا مهدح هع د مهوبأو ناظو اهلا ناموأرلا متاحوبأو

 كك آى 5 عجأ هآجز أ [ اظةاملا شعال ةورعْئبماشهن ماشهوبأ ىنادمحلا 26 ايا

 نبا انثدح) ةرو4“ م

 دهوبأو هو( نمؤملادمع |[ "

 دبع ني دهم نب هللا دمع
 (ةسادنيانثدحإل نموا |:

 ةلمهلا ننسلا فرقخكو
 دم 6(

 ىأ(دوادوبأ اندح)

 ص اا 1 3

 ةيدح] نحسأ !بوداض

 م 6 01 0 03

 (ةييشىلأ نم ركيوبأ
 بعدنا صتلا نوكاص

 3 اود رش نع ةحلا

 نا | ربل

 لاو كرا 6 ام

 ردد وبأن زيملا ف ىهذلا

 رمل دقق نم

 أءاروزيلام هيا اخ يل :(ر *سب#4 * نع) هثامو نيعسو عست ة:سئرتو ةعسلا

 | قول ءا١لالفاةما سود ماد ع ةرعساسوور عاج شل بانر نموها ل ورانلادقوموانعموةلههم

 تب نحف أأ هاوةئامو نس جنو س ماك :سقوتو4تسأا هج رخأ نمو هظقحو هناةثال فد < أب هللا

 / اني تراخناو هول وهم زيسوةدحوملاءابل )أ حمقو زوذلا نوكسوةلموملا نيعلا حقب (سد: ءلاقأن ء)

 ىأنءل اشي _ثءيقرك 3 1 مون نازنملاٌ ه . ث ذودواد أر يغ هجرت ىقوكم !|ىود_ عأأ بعك نب ذ مع

 2 ةلههمنعسسو ة>وتق اود >وملاءأ لاديد_كتوتلملالادلاونيعلا عتب( سردعلا

5 
 ا
_- 

 انادحإ ]| 5 ىىمنملا

 3 0 ( ريك ني هللا دمع

 نبا ماشه نع مهجسقو
 ف دعق سعالاو هو رع

 هبرب هزه نم سعو ةدحومءأرمث ةيقوقلا ا ملأ مطد عيدا "و قوكس ذاىرع_ثالا لاقي هىد_لالانام. ع

 هنمم#و ادهناهيشاوحىفستك ظف ةاحلال .لانأن أالا لك الاوىهزلاس ؛دهتو نازيملاقكرغدملا

 ةجرت داوهتدنك همساو ىيحتلا( قوز زرت أن ع) ىلحلاناهربلا هلاوإكةانثملالدب ملانعيتموهامناو

 ل-ةورورتهمساو ىسأ رلا(بلاغ فأن ع) هدر ,فذأاع جتدتال هنالاقن امح نما ناب لاق نازيملا ف
 نع) 0 :و نه مهعمو هند اور مع-ضقاوفلت ماو ناسا باص اهنعىورو مف :أن ليقورورح نب دوعس

 ا وانا نالعع ني ىد سوهو ى مول !وأ ىلهابلا (هسنعىلاعتهنلاىذرتماما

 ها ْئاو ةويحم 1ك دج

 ةئسلا ةالا لج رخأو

 5 د يحسن

 ل دعمت 8 5 3 8

8 
 ةملسودأ نيأما 05 5 نياوضو

 ملاذ خأقوكا !!ىلالملا

 نيعوست»( رسدعل ١ أن ع2 2011171 هجر منأنمتناعلادابعلا 0 دح لأ هاوهودقو ناطقلا هنعو هره_ عود أطع نع

 فأن ع) : 37 عم نيش 5ةلد وأدت فعنو هاه علال أد ى!! 8 نا !ىأ 9 نع)ةلمومني:ةحوةةمةدحوف نوننوك ف

 يلهأت 2 ىأ(ة ةماعأ فأن زن هزي و لأ أ أ سلاع 2 ىلأ نك( هيدر 2 :ااميجاجتحالا) زوالن ايخ نبا لاق( قو زرع



 ضروف ع-ٌُص نمضراعلىأ (اصعيلع) ادم” ءموالمحمىأ (اثكوةمإ_سوهيلعىلاعتهّللا لص هلال وسر انيلعج رخل

 ليدسىلءوأ مازتلالا ب رطد ىأ(مجاعالا موقتاك )اتا طموأىلىأ (اوموقنال)اعضاوت ىأ(لاةف) امي رك: واميظعت ىأ( هلانهتف)
 تي د>هضراعنالو ماظعل اراك الاو ماخفلا لوما | نأ دوهام ىلع(اضعب)ةعاجلا كلك ضعبىأ (اهضعبمظعبإ ءادقالا ىلءف قولا

 لبقأني>راصناللاباطخكديسل اوهوق
 نم دمدأورارقلا

 كا لدا
 نيف راها مايقلا
 لم<نأ ب رقالاو مانالا

 وأهيرم-:لا ىلع ىمنلا
 نرعلا ةيفئاطل صاخ
 مهتداعا ىلعاورمثسن ال

 ماةمىف فاك: ريغ نم
 فاكماتلا لاهبدالا

 ماسقأ ةسعيرأ مايقلاو
 نا ماسيقلا»دولظحذ
 هل ماقي نأ تي
 ن-!مايةلاههوركمو
 هزاحمو هلماقي نأ ب حال
 عضاولا ماعلل مايا
 مداقال مايقلا هْغ-س>و

 ىلق#_تءامغاورقس نم
 مسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 هوذ_ختي نأ مهلعق نم

 همْدتلا بحال زاكو ةد

 (لاقو) ةلالضلا لها

 اجرت وهللاعخضاوتىأ

 انأأا) هللا و لخىلع

 ديعلل هادم ىأ( دنع

 مدعو عضاوتلا ماقمف
 عنسصتلاو فلكتلا
 (ديعلا لك اناكلك 1)
 ناوخوةرفسريغ نمىأ
 نوخحاوهنوحاهعجو

 1 لك ادمعانأ اعاامكةم لك 1 الدياورىفورب رح شرقورب رمسري-غن هبارتلا ىلع (دبعلا ساحب ك ساجأو)

 هللا بص ناك هناو الا همك ربوع !نمسذج ن مناك هنا ل. ةوملسو هل عملنا ىل ص هنو «موهنامتلا
 1 ت11.“ 1717م ا ا 2 تا 1717777 حت ات +722 77767 7. 127771 ك1 175 تت م

 ل ىلالوزنىفعجةناعتشا ىلا جات كاشوهورا#لا ىلعابك اردعس و
 ا ل ل م آت

 ىأّْر هوةرو تكم:دد_ثفاكب (امكوش ممل سو هيل ءىلاعتهللاىلصهللالوسرانياء جرخلاق)
 نن_تنم ىمعلا لعؤوكوتلا سايعنءالاقو (اصءىلع) لا<ا ىلءب وصنهوهوالماح: ءادمتعم
 هرهطق هرصخو بدضق | مم ىدع سوه. ءىلاعت هبا ىل_ص هلن اكو مالسا اوهالصل امهياععايدنالا

 ماك ىلاعن هني هجر ىرصرصلا اهيةلاووءاقا# ادع تناكو بط+اذاهدد ف تناكو ن> 2و

 نا.عت ىلا تداص اعنا هئيمدد ا

 املدت-#اهذه(اضعب مهضعد مظعن مجاعالا موقي أك اوموةنالزاةة)الالجاو اميظعت ( هلانهةف)
 عجوأس ارقلا فال_ ىلعمحءوأ ىمع وأ معأع-جمجاعالاواينا.بافان سا ةقئا_سهوأاوابق
 دامعملا م-اظعاللمايقلاىفءاملعلا فلتخادقو سرافي ص ةةدقو ب رعلا ادعنممهو عج عجماجعأ
 امايق ساغلا هلل هنأ بحأ نم ثيد<و ثيدحلا اذهبالالد”ساهو ركم ليقذال مأءوركمو هله
 هنا ضورلا حر شفاب رك زىذاقلا هلاقام نس>الاو هةمرحىلا مهضعب بهذ ىت-هوحنوراناا هلتبجو
 ةلولملاةربامجك اررمغهكرثنم ىذخاذا س<دةىل,لودعلا ماك الو جال_صلاو للعلا لهال ب م

 مسوهيلعىلاعت هللا ىلد هاوقكلذ ىلع لديو مهاربو امرك ماحرالا ىوذلو رغس نم مدق ناس حسو
 ليد ىلع ناك اموهاما ه:عىهتملاوكديسل اوموقهنعىلاعتهللا ىذردعس ميلعمدقال راصنالل
 -وهياعملاعت هللا ىل_صمهرءاذابك ارهكم مدقو اضن رعناكهنا ىلع دعس ثيدح لجوريكْل اوءايرلا
 موةيناكو سويا ءىلاعت هللا لص هل ءفدقو ماك رهاظلا الخ هتباذ نعلوزناا ىفهونيعيل مايقلاب
 هيلعمللا لص (لاقو)ةداعدوذ +. وةنسدو:ظدالثل مهامااو هتءاحاذا | معىلاعت هللا ىذر ةمطاغل
 ق.قرلاوهو قرعلا ءانعمد علان ديرأن اهنا من اطلس تسل ىأ ىقاضا هيقرصحلا (دبعانأاسا) لسو
 هلل |ىلص هناف هدب فهسفن ةمدخ هيطاعتل ىءقرلا هللا هطاون هسفن هشة ةراعتساوهف ساملل ةلولمملا

 كلك 1) هاوقف ظيلغا سداب وهتنب سنك وهن و" عقرب وهلعن ف ناك قاناك ل_وهيلعملاعت
 كولمالاهللا دي مءسانلا لكو هللا دمعدارأن او هبشلا هجول ناي. (دعلا سا م ساجأودبعلا لكاد
 ْئدقاكالواءندلار ومأ نمئثد اهب وشنالةيدومعلا ذه ضحممهنادار ا كلذ قءاوسمهريغو
 ىلع سا < ناك _سودهيلعمللا ىل_صهناقمهشارقو ماع رش هومهاك امو مهسابل قاولهأ فالخأ نم

 (را#لابكرب وهيل عهللا لص ناكو) اباححذختنالو اناهيلع قلغنالو ناو_+ ىلع لك ايالو ضرالا

 ن-ذوخاموهو ر وقعي ىمس ىرخأوريفع ىمسراجهلناكو هءوكرنمفنايءايمغالا نهريثكو

 روفعيوسةوةملا هلءادهأ اريفعن اف مهوناك دحاو را #ينيمسااسدلو هل هنولهمشا بارتلا ىو ةرفعلا
 نءارشب فهما ىلأ ل يقو عادولا ة> نم هف رصةخمروقعات امو رسكعلابليقو ورعنةورف هلءادهأ

 نيهللا دب ءنهوىرسلا«مدقرهظ ىلع ساج وىنميل | بصناسعب روهيثبكر ىلءىثجاسكر ودبعلا سا كس جاودبعا ا لك ا

 هيل ءىلاعت هللا لص ناكو)ةرماذ نموةرماذ: نملك ادابطر هلام ىفوء اثق ل_سوهول هلاعت هللا ىلص ىنلا ني ىف تي رلاةرفعج
 در واك ىرخأ هريغعموةراثهدحو ىأ( راسا بكرب)ةقانلاو لغبلاو سرغلا ب وكر ىلءهتردق عم هغضاون لاكن هىأ (ملسو
 ابقى رط ىف ه:عىلاس هت هللا ىص 2 7 رهىنأنع
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 رسكد ىنالكتلا نمو

 اهح ةوئىذانملاقلاذدلا
 نأ ليهتللاوق

 ىلءعهرهظ ءاروبكرب

 | مضيف دريوهرغ (هقلخ ف درب و همأ اطد هنا هم : هسأرن هعرشر وهنأ أ فلج رللول رب لسو هب هيلع

 هل-صأو فدرأو ٍءفدرلا ءاهمكر ىلادكب 5 هقلخأبك ارىأ هلافيدر هاع كى 5 تلا نانا

 هقدرأ نمد ازك ذيلو اضر أهمادق هريغ لع لبو هيلع ىلاعتهللا ىلصناكو فدا

 هيلعيلاعتهّرناىلصهفدرأ نمنا اورك ذدقورامك-!او راغصلاو ىثنالاورك ذلا لوشن همو هعلراشا

 هنعمللا ىذردب زْنيةماس تأ مهولسو هد اعنا لص هعضاوت نم اذهوهرمضحوهرغس ف نيعب رأ اب سو
 مركى ءوثردب ن ماعداردأ ءهللاىدرنامثعو 2 ةرحفلا قدنعهللا ىذر قددصلاو«ةفرع نمههعجر

 ى' ::نمني مالغ عمهطمسو هي دي نييام مهلا ىدرر ةعج نم هللا دمعو د عادولاةد-ىههجودللا

 هللا ىذرزء سك اون ساو: :ةغلدرالا ن نم هاون ىف مهمعىلاعت هللا ىذرةث الهلا سأب .عدالو وأو مئاه

 رذوبأو * ريةءىل ءهنعىلا ءنهللا ىدر لم> ئذاعمو هب هنعىلاعتهللا ىدرةي واعمو#ا ممن عملاعت 5

 ىلاعتهللا ىضر كاحضلا نيت باثو «هنعىلا«تهللا ىذرةثراح : دب زو *: راج ىلع هنع ىلاعت هللا ىذر
 نبدي رو ه_:ءىلاعت هللا ىدرعوك نا هنعىلا عل هللأ ىدردب وسي دب رمل اوه هقع

 »ب هنعدللأ ىكرءاضي» نب لع عسودهنعىلاعت هللا ى ذر ىراصنالا ة>|طوبأ و ب ه:عىلاعت هللا ىذر ىلهس

 :«ىلطم مالغو ايلا عت هلل ىظررمب ؛رلانيهتلا ديعوا# ام,معىلاعت ! هليأ ىكرسملا زهمدبا ءاىلعو

 ره مخ ن مهمل _ةماهعىلاعت هللا ى در ىح تدب ةمهس د ذر ري_ع ني ةماسأو ]ل

 *: لع س نب سدق و: ؛هربار هوبأو# سارا أو تلصلا أت نب ةنم اوه هنعىلاعت هيلا ىذرءادر دلاونأو

 مأو : ءارسالا ف قاربل ىلع مالسل اوال صلاهياعليرمج و * مهتعىلاعتهللا ىذر ريج نيت اوخو

 ام-ممء هللا ىذرهللا د. عنيرباح ود# ه:ءىلاعتهّلاىذرمق هاروت

 لاةفنسدلا قد و «نب رذوبأمهمظنوءالؤ هريغهتلا هجرة دنمنبادازو

 ليريج ودي رثن امد ىلع 2 م م ريس قغ م هفادرأو

 لل بنو هوىمودلاو ةماسا <« قتلاو دكرلا و وذ نمابع دالوأو
 لوقا متع اذامو اناا © ةيعاص نيكل ن6

 ليد مث ماق نا ةنمآو * ةسبةعو ديوس ءادردلاوبأ ذاعم

 قدد_صلاك هيادكأ نم

 ىكرملاو نيرودلا ىذو

 رق_عج نيهللاد-هعو
 لخذقلاو ةماسأو ديرو

 نم مهريو ةيواعمو
 00 مد دع 2

 دو-ءلو)' ني-عبرأو
 ىدرملانم(نيكاسملا
 (ءارق هلا نمااو]

 ةسلا 00 - وىأ

 هك رداع

 ةرياغماو ىوالا 4 بلاك

 نيك اسملاوءار ء| علا ت

 تاودراسلا نت نه

 ىف ءاهقعلا فلدخا

 فرص م اهب قرغلا

 ةوءدسي< و)ةقدصلا

 درعلا هز دا ارااوأ ةلمس

 هتان ناب قولا

 اع اوتوهرطاخل اريج

 ليجهيق لقنللا هحووىلع « هطبسو فير -ظتاوح كلذك
 ليه مثهلادسعو ديزو * رقعج نا مقيد صلاوةماسأ

 ليلج نيلاءلا ف مهردتو *: عوك أنياو ةلرخرسق تنباذك
 لو>أتساهللاوم_محنعق « تباث مث رباح ديز كلذك

 الالاثتما 3
 7 9 لات 0 ليكووهو ههللا ى-س>و ان ا مهعم 0 ا 1ع ةيدلث

 2 1 2 5 1 ءامرلا -.مىقر وهدم ريقفلاو نيك !انيب قرذلا ار 2-هلا س ااك ونيك 50 ور

 5- د امدح 0ص عد 5 3 1
 ا جا 2 اهصخائاوريقفل او تا دا اوفرعلاىف فرفريغ نمهرح "الا لعىلطيا ههعماأك .ناآلا

 نع-:موملا نم كعسس

 ثيدح ىفاكا سلك و)
 ناك دل هىنأ نيد_فه

 (هاصصأنيب) ساحي
 اطاتغإ مب اميفىأ
 اسلجم ريخس ال (مجب
 ليمسهياع هن عفرتي

 هنا مهغم هبأد نمناك ( ىف افش ) ١

 ىءعنوكي وزوكس ١ نمد اهحو هوما رسك , نيكس لاوىلوالا ود رطلايهريغهنم ل هب هنالانه

 هنأمدلة: و( 0 ىسم اواني كيم ىيحا مهللا' ملسو هيلع تهل ىلص هاوة هنو عضاخملا للذتلا

 هقبرمشلا هسفن ىلعهقلطأن او نيكسمواريقذ هنأ سوي ءاعىلاعت هللا ىلد ىنلا لع والطب نآز وال

 هءناكأ -مسا<و) هوكوانوذام هنوك.ل هريغ ماعطأ هلزوكتهنا ل- ءاذا دبعلاةوعدس.و)

 ناك ىدحسستع ىلاعت هللا ىضر 2 5 رهوألاق مييلع مد : الواعي فرانكمرات< الف (مهباطلتخم

 هللا ىل_صوول اسم-معءىلاعت هللا ىذرةباععلا نا مث هفتعلاس ى 5> هفرعب الهي دانىلأ اذاس رغلا



 هناد'اباوبدام ل هناخصالاداشرأوىلاعو هناح بت هلاعّض اوت ى'(ساجإل سئوتلا ناك موال تو ىأ ( ساحل هن ىهتن ام ثيخ)
 عقيدح لا ءانثلا ىفةغلابملاوهوءاطلا نم( ىنورط:الإسو هعمل اعتمللا ىل_ضدهنع) ىراخبلاةياور نمىأ( رعثيدحىفو)
 هنا اوعز ىتح( مر مني ىسعىراصتلا ترطأم) وصوىفز وحالامىلا أوسنت نابىحدم ىقدحلا أو زواتال ىاءانثالا. فر ذكلا
 اهديعاوبالا ىعدنالا لي قاسىلاءاسمباهيقو( هلوس ر وهللا دبعاولوةؤ) ىل زدسسع تما 4 (ديعاناامعا) كلذ رمغو هللا نبأ

 (ايئامسأ فرشاهنأف
 ن-ءوهاا ىمعلاو

 حد-_!ظ!ىقاطمالءارطالا

 هللا ىبصورب رقما ءانمأأو

 ةحدخ سو هيلعملاعت

 امأو هلاهدلم ىلع

 نيحادملا ميا راذا ثيدح

 مههوجو قاوم-اق

 ىل_ءلو.>و بارتدلا

 بذكلايدحلا نعةزواغلا

 [كبالا اذ_هىف هوحنو
 ةغلابملاةةيصعيلا ريش
 ةدربلاس>ادراشأدقو

 ءاوقب:دمءلاهذهةددزلا
 ىراطصتلا هةعداام عد

 مهدى
 احد هشم_كامعكحاو

 >>|و هيف
 هللا ىذر سنأ ن-عو)
 ملسمدأو راك (هنعىلاعت'

 مأاهلعل ليق (ةأمانا)
 دقذاة<دخ ةطئشامرفز

 تناك اهناال_ترعدرو

 اهريغ ل هتحيو ةيباحج
 ىأ (ئئثاهلقعفناك)
 تءاج) نوذج نم
 كبااىلنا تلاتو

 مأا,ىءاجالاف ة-جاح
 ىوارلا لعل (نالف
 ىكفات أ مناف درعلا م

 هسدملا3 هرط ىأ ق)هنع

 وهوكيلااهجوتموأك عمىأ(كيلاساجا) كيلا ب رقأوأ ك يلع نوهأوهامتن[تدرأىأ(تئش)اهئازجأ ىأ

 ةراتنيطنم هلعمنذ هلأسو هفرعسي رغلاءاتأ اذا ىت_>اصو صخاناكم هل ل هنأ لسوه_.1ءىلاعت
 ناكمىأى أ مومعل اديقتامثيح (سا+س لحما هءىمهتناامميح) همن سلكت ةرانو هلع ساكت
 وهيل عملاعت هللا لس هدّص اوتلاذه لك و زددربغ وأ رد ص هيث ساكن همكم تق وايلاخمدح و

 (ىورطتال) ىراخبلاءاور ثيدحنلا هوه و هيل -ىلاعت هللا ىلص(هنعرع ثيدحىفو) ه:مأداشراو
 لاقهيفد ازوا<وهحدمىفغلاباذاهارطا عراضم

 اه_-صوام لك ىفانسس# نكي ناو 0 ه>حئادمىرطالاف_صاولا ىدانال

 هي رطأل محملاىفسراز نبالاقوه-تحدمللجرلا تب رطأ ىد.ب لاو ىرهوجلا لاو ىفو>دءالكأ
 دقوثيدحلا م فهروهيقيدكلاوحدملاف د-كلاةزوا<ءارطالاىورهلا لاقو هيفام ن سحاب هّتحدم

 هللاىبصهحدموةوارطلاةةوارطلا نهذوخأموهو ثدد_4|ىنءموهىو رهلا هلاقىذلا ن!تملع
 عج (ىراصتلاترطأاك) لاقاذلوه.قدابالا_عوهاماىهتملاودحأ لك نهبوملام مل سو هيلع
 هرمآلوأ قاييفن اك ةدرقلاك هو سايقلا فالخ ىلءةب روصنوأ ةرصنوأ ةرصا:] بو .ذهىفارمصن
 ىلا عت هناهجر ىريصورالا ل وقك اذ_هور وه موهاسممريغوهنلا نياهنا +-فاوا م هتاق (مرعنبا)

 مددحا وهيفاح دمت شاع حا و مهيد ىف راصالا ه_ةعداأم عد

 هيىلا#تهلناامعقن صراعلا نب رع هاب فراعلا لون سحأ اموأ
 فصويملام هيفونامزلا نقد 3 ه:سك هيعصأو نفت ىلعو

 (سنأن عو) ىفاضارصحلاوهو ف و باّتكلا لأ هلاقاماولو ةنالو( هلوسر وهللادمعاولوةفدعان|امنا)
 نينمؤملا مأةحدخةطشام ىهورفزمأىم-_بةبادعلا نم (ةأرعانا) ل_بمءاو رهنعىلاعت هللا ذر
 ناك) هريغه. مزح واهريغ وأ هذ هىه ل هابيقىلاعت هلئا هجر ىاحلا ناهرعااددرتواهنعىلاعت هللا ىذر |

 ةلقلاب رعشئش ظفل نانهيف قرغت_بتملاماوهمن 2 ةراشاه. حرص لو نونحلا نم (ئشاهلةعىفا
 ٌكملعأو َكيلاامتأ'ن أدب رأةجاحلىأ (ةجاحك يلا لنا تلاقى سوه ءىلاعت هللا ىلص هنءاج)
 تثشةنيدملا قي رطىأىف)اهمساءرضخملهنالىوارلا نممابجالا(نالق ماب ماجا اف (لاق) اجب
 سنى أ( لاول جاح ىذقأ ىح)ةك راشللدب ريعدتع ىعتملاو رمالا با وج موزحم(كا ساح

 نم تغرق ى>اريلا _سوهيلعلاعت هللا ىل_ص ىننلا سلاف تساف-) +_دعملاعت هللا ىذركلامنبا
 اهلثمب ةقطالملا بامح سا هيفو ةفطالمو سو هيلعولاعت هللأ ىلصهنماعضاوناهبهتملعأ ىلا (اهتجاح |
 هيلعىلاءتهّلناىلص ىنلا كلذ تك-كفانايحأ عرصتءادوسةيراجتناكو قط ءنونجه ناك نمالا
 هللاتوعدت شن اوةنحلا كلو ىرب هاف تم 2 نالاهقفىل هللا عداف ف ثك-:أو عرصأ ىف تلاووحل_سو
 امبتعىلاعتهللاىذ رس ابعنيا ناكواملاءدق ف ثك_:أالنأ هللا عدا نكس وريصأت ل اةقك .فاع نأ

 (سنألاقو) ةيذسالاةريعس عرصت تناك ىلاانال متو اهيلاريشفة ملا لهأ نمةًارعا رك رآالألوة»
 وهيل عىلاعت هللا ىل_دهللأ ل وسرنأك ) ىوينلاودوادوبأ همامتو هاو ر ثدح ف هنعملا عت هللا ىذر
 (ةلظب رقىني مود) لسوهيا ع ىلا تهللا ىل(ناكو) هنايبمدسقت[ك (دبعلاةوعد سي وراملا بكرب )

03 
 سنى أ(لاق)مارملايلطوأ مالكلا نمىأ ( كةجاح ىضقأ ىح)كيلا سلحا ىساحتنأىأ رمال اد عد ردعم ظ رشبأ وح م ورح

 ىللاعت هللا ذر سن أ لاقإلاهعمهتةطال هواهفمعّضاون لاكن م( اهتجاح نم تغرف ىتحابهلا سوهيلعىلاعت هللا ىلع ىلا سلف تسلا)
 ناكودصلاةوءهدشي< و)انايحاانايرع لب (راجنا بكريسو هيلع ىلا هتهّتلا ىلص هللا لوسر ناك ) ىبيبلاودوأ دونأ أو رامىله (هنه



 نمزىأ(ةظي 0
 بهعع ىفومجو ا ل 0 ا 1 ا ير ا ل ل
 0 | هظد رذومم قاده تسويش انماء وكاطلاذات تح اشووردلاو ةمقولا ىعميانه مويلاومايالا دحاو مون

 قأ(مواضراج ىلع | 0 ا لا مهازم 2 فهدملا د لان مد .ةءاهك هلاع ااءاظلا هله اع ارلا فاقلا ءصدلا 42+ صد
 ل 0 9 ,ةمايرلابحاصوهو( راجىلء)ايكار ريسلا ق لصف اك قدنلةوزغ لبق سو هيلع ىلاهتهللا لص

 (فيل نمل ب مامزلاك | بنحت وهلعم قل خا بكري هديمعىل# 30 نهوهن مو ملسو هياعهللا لصهتماعضا !ونىمظعلا ةلاسرلاو

 هال قر 5 | >5 انهو رشلا ضءعب ىفامورق“: .:الىذلاا.يثدلا ضرغلالهناذبه ةهظعومتكو كلاراهظا بئانحا

 ريم نمةيلاحةل(فاكا | ملاو اواو ةموسرااةمومضملاةزمف و ةيندتلاءايلا حقنه نان عوز طبضىىثاو كا ضعب نع

 م فاكالاو موطخم | ةمجعمءاختماطاملا ن ملوعقم مسا( فيل نمل مك موط#) هلدح والعد رحت دصقم ىعمب دال

 ةعدرلااهمضوأ ةزمهلا السر ولختلان م دخن ئثءاغلاو ماالارسس 8 ,نغيللاو نسرلاك ةدازلاهنداقن اموهو يمال

 ىأ(لاف)اهةوذدشاموأ لاقي وبار ل مكبو نأثك أ ردءأق :ىفاأو فاكو ةزمها ريسكد :(فاكال را ىلءىأ(هسيلعو)

 هذعىلاع:هللا ذر سذأ

 ريخيىلا ىعدن ناكو)
 ىو (ةلاهالاو ريعشلا

 مدنو“ ام لك ةزمهلا رسل

 ىل_,ةوناهدالا ن-ههن [

 علا ندم تت :ذأأم

 نا هناا فو وا4- ءاعبوك رالزا رفا لع عضو لخير دارا فاكو

 «: هللا ىلص ناكو) هذ عىلا هللا ىذركلامنيس ذأ ىأ(لاق) ماك ىويبلاو دوادوبأ او رثيدح
 لكوهومالوءافا فيفو ةزمهلارسكبةلاهالا (ةخنسلاةلاهالاو رسل ركلات و4

 وع 00 ءةلمهملانيسسلا تفي ةخ:#سودماحلا مسدلاوأ لالا مباذناموأ ن هدزا. نهد. نم مدن نام

 | ةوعد(بيجيف) ريغتاذاعنز ونهدلا خنسلاةية كارلا ةريغتم ىنعمبءاهو ةمجعملاءاخلا حف هؤو نونلا
 | ىلا عت هللا ىذراض.[سنأ (لاقزهن م وهلئامثىفىذمرتلا اور ثيدحلاذ_هوءاعدنم

 0 وىراخبلا ىف اك عادولا ةد>ىفةرجهلادعب (مل_-وهياعملاعتهللاىلص ى لا خور

 6 ص:خيقسرفللجرسلاكل مجال لحرلا (ثرلحرلع) ضرالاه يلع >ةفدقوىت "الا
 | ىواستام) لج هل فوص نمءأس كىأ(ةفيطق هيلعو) ل خلاب ىععةثلت ااديد ثةوةلمهملاءارلا حاشد

 ا جحاو ه2 .رقلاذك ىوسن وىواس اذهلاقب ومهاردةعب رآاهتميقنكي ]تموقولىأ (مهاردةعب رأ

 رشاذلو سدالا اوذذ1:] | نم سفنلا عنموىلاءتهّللا ىلاراةتفالاراهظاو عضاوتل اهرئاعش مظعأ نم
 0 رشنلا نادم نما ذ_هوهللا ىلع ص 59 قيقحلا فةوملارك ذيل ىف ةوملا درج لاوهيقمارحالا

 حتفب (ةخسنلا) ةيلالاو
 رمسكد و ةلمهملا يلا

 ا

 هاعدنمىأ (تء .حمش)

 سنآىأ(لاو) كلذلا

 ىل_ههقالودرع>و)

 ىلع بو هيلعولا عنها |هيفءاب رالارورعم ادح) اذه يجح لعجا ىأ(هل جا مهللا لاسقف) ه؟لاواذل د صالخاالداشرالاو

 باقوأروك ىأ (لحد اأو وحوةدابع نملعفياموهوةب و رلا نمد ثمءاي رلاوم ركملا كهجولاصلاخلب (ةءمسالو

سيشدل لعفي ءامزوك -فمضبةعم-بلاو هيهيحادأو >دميث سان اءاربنأل جال
 0 00 3 هب سا.خلا عمي وع

 يدشن (ثد) سرفلا لعاذا ناطاسلا دبع ناؤامهندب قر#نممم#وامهاموهفم لت خان او قدص املا سسحن ىنعئامهو

 لاب قلخ ىأ ةثاثملا ءانزلاةدعاوقق قارقلالاتوهسفءابرالة عمم ربملارعأ عاشأ نمو ةعم_نالءاب رهدحو هدسهاربل المع

 هقتكل ءونعأ (ةلعو) لمع: نآوهو(نصاخمهّلا اودبعيلالا او رامو) كاع هلوقرهاظلريثك دنع نالطبلاو مثالل بجوم
 تالا وهو صالخالاع ءاارىم-سوطقف سانا لهء.ناوأ 1 !|ء ءابراذ_هودابعلا نم عفن دصق عمدلل

 2 - 1 مر<الوبا اودلا صب ب زرع كي ام يك مدسسو دعب رشنلاو ىشصارغال
 0000001 0 وأمامالادنع ىلغ>.ءاوأ عاجشمالاةيالين منال

 اهرسكو ءاحلا حتفب (اجحأل هدصق لج ناكولوةجح هعص ىف كلذ حدة بالو مئأدالر جتملا جحلا عم لرمشو يح نمو و )< 1
 حبسلا ىفامهبْىرقام ىلع 00 نال هلءفىفحدقيالا ذهف ىمتحت و هندب حصيل ماص نك هراجتلا هلكوأ
 هوه-ُتالعطاو اةىأ )ع ءاحو هأهناف موصلاب عطم_س لنمو جور ملف ةءابلا كن ذمعاطم_سأن !نم ٍبامشلا

 اضارغا هيف ناففيظنتاودب ريتال ض وت نك هررمأ: ملاح دات ناكولوةدابعلاريغرخ 1 ضرغل موصلاب رماف
 ءابرلا نم موصعمل_بوهيلعىلاعتهّللا لص ىنلاوىهتنارضملاو ههناف لعقد : هللا ريغ مظعت اهي سبل

 ارو ريمةخ ىف دي زو
 (ةعم_دالوهيف ءاب دال)

 اصلاخ هلل عحا لب

 ميركلا كسهوجول



 هذءب واولاولاوحالا نموخ آلام ىلا لاقمبولسا نمل 1:اللدعبام اكدرو. ةراشأو رعأ لعق ىمسأ نم ريما فوذحمأ دم (اذه)
 كت ىلع هدد نمامحعت ءكاثرويليمحادصقلاو لياحلا عيؤصلا اذهل مان ىأرك ذاذ هىلاعت هلوق ىف هرمخمدعب رك ذد ولادات

 ذتلا تملك ن مسكر مهنالاقي نارهظالاو ىىدلاهقةحاذك ةناك.ةسالاو عضاوتلا نمل
 الفا تقل أو ىأ(ضرالا هيلعتحتف)دق ا لاحأو

 ىأ (دقو) اذ4 هنن ىأةراشالاوهب
 ىو راك(ىدهاو) لسوهيلع ىلاء'هللا لصهيلا اتا ذ 15 نمدريغو بهذ نماهذ

 هنود قهقاك-: ءلرت ناىلاءا اود ىدتة, نملاداشراوهيرىلا ار قت هفانىأ (ةند.ةئام) عادولا ماع ىأ(كللذدهحح ىف ):فعمل_سم
 ههجوهّللامرك ايلعرمأ و هرع ى:سر دق, ني ةسواث الث ةئركلاءديب رن سوهرلع ىلأعت هللا ىل دهنالق:دةوه.راقتفانعن كد هوك ر مو

 أو قيما او اك اوأ اهنعىلاءت هللا ىذرةثئاع ن عىقويمل او قدسا نيا ءاورامىلع(ةكمهيلع تح: الو )همو:ىفةيقبلار حي

 ؛.. هناهنعىلاءاهللا ىكر سنأ نع ىلعل

 (أطأط) مهنم ىنانصاب
 ةئكاساودال وأنين 0

 امهتنناثول الكر دقو

 ضفة ىأ ةحوتقم

 ىل ء)ىةراوفرطاو
 ةيرا لاح ى] (هل->ر

 (هسسأر) قوفامك ار

 ىتح) أطأط لوع_فم

 هللا ىل- دبراقىأ( داك
 (س) ملسوهيلع ىلاعت
 ىلاعت هاوقك ممل عتب
 ىناييمالالاوهسعالو
 هنارهاظلاوريغال مذب

 بيصب ىأ هنممهو
 نا هسأربراق ءأهسأ ر

 ةمدقم ىأ (هتمداو) سمي

 ةأطأطل ةب اى ل>ر

 (هلل عضاون) هلوقودسأر
 ءاماد.”وءلجاللوعقم
 هلوتدهيلا ري_ثاسملا

 اول_تدااناةذاوىلاعت

 لاوناىلا ةءرقلا هذه
 ىلاعت هللا ىل دوعص اون نمو نيرابحلاك نيرعك مال يعض اوةمىأادحسس ابل أ اولخداو

 انا ثم خيش لاق( ىتم نبا سن وب ىلع نول ضقثال هاوق مل .وه.اعىلاعت هللا ل صهعضاوت نمو ١ مايك هنع
 22د 2222 222 222 22 ع للللبلللبلالل

 ىأ(نيملسملاشو.<اهلدو) ةكمهءلعتحتفال لو هيلع اعتهّلاىلص

 | نال ىدقن ئريأاموماللاوةالصلا هيلع مفسويلوقك اعضاونوهتمالا ميلعت كل ذب اعداء اوةعمسلاو
 بايثلا ثرورا.ةةاواذه (سوهيلعىلا عت هللا ىلصءلعفىأ (اذه)دهزلا راهظا.ءاررلا ل خد. دقىشقتلا
 ىلعب ىدعت حاوو _سوه_ءلءىلاعتهللاىل_ص(هياع ضرالا ت >2: دقو زج عنع سدل بكرملا

 دب راآناو رهاظةزاح اكاهضعب هند ا ّط رالا متفوهياعهضافأ هناكهللا نمةلوهساريشك ءاحاسل
 هيأ ءىلا عت هللا ىل_صدنعش ,د2|قورمدءوقو ةازتعاهشم سو هيلع ىلا هت هللا ىلص هناك_ىدعق اهعيج

 ضرالا نئازخعين اقعةءاور قوس دن_سةقيطقهياعقابأسرفىلءاين دلاديااةعسست لاقهنا سو
 هللان |نع ةيانكوهوأوهالا اهملعبالسيغل ا عتاقممد :عومرهاظ ىلعل وهو ىدب نيبتعضوف
 ةثامئللاذهح-ىف ىد-هأو) هااهلهأ ع.جداووابيلءفلاب هفرصدارأىلاعت هللا ناولو كلذ نم نك«

 تثدمال ل_برباموهوهلادرسك_:ةد د_ثندقوءايلا فقخم ىرلا ن زو ىدحلا ثعب ىنءعىدهأ (ةندب

 رثكأو ةرقلاوةقاثلاول محلا ىلع قلطت ةنديلااذكو رقملاو لبالا نمد, قدصتي وهيقرحتيلما ارا

 ىنلا جحاسل ىراخمااىف واود ريكاةندبت ممسوىدهأقل' مليالا ىمس قو لالا ىلع قاطتام
 هديب ركواف الج و اهدوملل- و اهج مسق و اهركةنديةئامىدها عاد ولاة لس وهياعىلاعتهللا لص

 ناضءررهشىفكلذو (نيملسملا ن مشو. <اهاخدوةكمهياعت>ةئااو) نوةسمأ نوثالثوهأ
 شويحلا ففاتءاوةرشع عساتهناهللا هجر ىووذلا حو ةرشع نماثوأ ةر ةءسشداسوأ :رسعشلا'

 (ه-ةمداقسوداك ىت>هسأ ردا ىلءأطأط) ة يناس ءةوفالآ :ةرشءليةورشعانثا ليقفاضأ

 لالحلا
 هيلع سنو مأى هو قوفةانث مدي دشنو 5 عتفي(ىمنبا)تاغل تةزمهلابونونلا ثا ثم( سنو ىلع نولضفنال لوقو هيه

 لئاقل |لوقهنمو هلبأالهنالذ ىى.دعاماو ةيلغلاإؤ سذوداما لماكلا ىئريثالا نياهركذ اذكسنول وىسعربغ هماي ىنرهتشي لو مالا

 ناو.آهدل1دلوىذو 23 بأ هل سدلودواوم برالأ

 :,نمهنا ل يةدقوةرو رضلللادلا
 حتفوماللا نوكسوعايلا متفيهداي لو مال_لاوةالصلا هيلع مدآىلا أريشم

 سل ءوبأ ىتمنانمىناسك ل! صصقىف ركذامو ىزاس ا لاقنمهاينب طءسنمدناو لءثارسا ى دن

 ناب بيج أوهونأىنمناهرهاظو هيبأىلا«.ون الف نبا سذود ىلع ىو قنال ىراخمأ احرص ىف هلود نيب عم اامىل ية لاق عد

 ىلاعت هللا ىبص ىذا أنم هعمس احصل ناامهو كلذ ناكأ-!وهيرهتشا ا: سنوي نايبل احلا مالك نمشي دحلا فجردم ىم

 ىن-خال نكلوهريغو ىكدلا هعبتو يزاجحلاهرك ذاذك همأ ىلا هتءسن نمان تلعفاكال ىأ هب ىلا هبسنو هلوقب كلذ عفدلس هيلع



 ربع ع اظفالا| ذهب ثيدحلا مثاذههلصأ نملوقنم هناالوا همأ ىلا دسن فبدأ هل ةنمهيفام عمىوارللزوالفرصتنلا اذهلثمنا
 هلوقب مزعل اهنءىلاعتوهنا> +4 -يقن هصيصخخم_ج ولعلو ىتمنيسنو»ن مرات د ناو الوا ا 8

 مالسا|هياعسذو.ءلوىولعلا جار عملا نم ءيل_بوديل عىل اعتهللا لص هاعقوا وت ولا بحاصكن ركل
 ءاملعلا ناحأدةوءامسلاو ضرالاهيقىو-ستءاوسل_>ىلعىلاهتهللابرقلا ةئاضالا,ةنكمالا ناىلاءاسما ىلقس ااا رعملا نم
 ىراخملا قولي ؛مدآدلو د سانا لاق لءام افمهلضفأهنا لعب نا ل ةهلاوهنا|مموأعص اونوايدأت هلاقهنااهتمةب وجاب ثددحلا اذ_هنع
 ىسومىلع ىو ضقتالدورو ميمعلا قهبدستدث[كةموصملا ىلا ىدؤن ل ضقت نعىهنهنا اهتمورذ الو نيرخ" الاو نيلوالاديسألا

 كلتىلاهتلاتاكةل ىلا ىفدنوممل ٠١٠6١ ليضفت لكن ءالمهضعب صقنىلا ىدو لية نعىهندنا انهو يحاك
 ىلعمهضعب انا ضق لس رلا

 هللاماك نمم-ممهضعد

 تاحرد مهضعد عقرو

 ميم نبا ىسعاشت آو

 يااا واقل
 سويا 6

 هنعىلاعت هللا ىذر دوعسم نبا نعىر الاى ىذلاو ظفالا ادي اعف قأل ىط ١ك

 ني سود :نملضف أ انآ لوةينا ىنل تبني امدواد لأن اس فو ىتمنب سنو, ن نمريخانأ 5دحأن وقال
 تاماظا | هللا حمسهناه رخآىلا لضفأ ادحأن ال اوقأالةب اور فو ىنل لدي درعل نيديحصلا قو ىتم
 هنأو انعم لم ةوهيبأممااروص ةمعاملا ديدشتو ميلا حتمي ىتمن اى ةراشا هيف هيبالدب سنو ىراخبلا فو
 مسا رك ذم ال سااوةالصل ا امهيلع ىدعو سدوت الاهمال :1هناور وهم لاو هاذهوهمامساىملدب

 ءادنالاتاوذىفالتومنلا هةر هلاق سوه .اعهتلا ىلص هنا لي ةقهنمدارما ف فاث+ءاو ها
 داو ا ا ليقو هاد_>ليضفن ىاطر الدق لضف الا نافاذ لل ْيىلاعت هللا هجر فدصملا مالكو قافغتالاب لسرلا

 6 ع 1 ىل ص ص خد صعد ىلع م عقد !:اضق لس رلاكإم ل هلوقاهيقنذالاو وهلي ضقت لعبنا لبقناكدنا

 ما ةنرعو 00 صخ
 الوهلو ةوهمصق ع مساذاهصيقنت د>امهونيالثل مالسلاوةالضلا هيلع سنو سوه ءاعىلاعتهللا

 نيباولضفتال) ملسوهيلعيلا عننا لص هلوق (وررسشملا ىفةلصقمهئصقو توا بحاضك ن 1

 جالا ةموص# وأ ص يقنتلا ىلا ىدوي لي_ضطقت ه-:عىسّمملانالةيالاهذ_هىفانبال (ءايدنالا

 2 هلوقىعم|ذهو

 ىلع مل_وهيلعلاعت

 الو ناخ.كلاهاورام
 0 ا الا نيب اول ضعت ةومنلا سفن ىف ليضفل /| وألضاقلا ف سلام وضاق نوكيدقهءالدو+ولار ةاسنملد هضقتلاوأ [

 مالسلاوةالصلا هيلع هاوق دي_انأ ءاوقل لسو هيل عيل عت هللا لص هةيلضفأ داةمع |انيلع بجيفالاو هلا سرلامودعو صن اصلا ىنال

 ناخيشلاهاو ام ةلدس ىسومهزكو فىلاعت هلوقل هصقن دحأ نظرالُث ءلهصخو لضفأو هنمريخ ىف ااولو ةءالئأ ل سوكر اعمّيبا ىلد (ىسومىلءىوربختالو) (ى.ومىلعىفوريختالو) نيل سرملاوءايدنالا نمنيملاعلا عيج ىلع ىفراشخا ىل عت هللا نا هلوقو مدآدلو
 دم ياسلاوذوادوأ : : : 1 2 5 اليضف: نولضةالىبعملا نار هاااا لوقأ : كلذ نام ىل امسو ناطمُث ١١ لعنماذهلاقهيلع ىذقف
 نا ى لا53و وو عمستسان يمل لان ٠ مالجر نا ني>.>صلا ف تيد >- ضءدنماد-هنافةمصاخنلا و عارتلل ىدؤي

0 8 5 
 ىدوطو 7-1 0 هات مشو هيلعىلاعت هنا لص :للىك- ةثاودمطاةنمملاعل | ىلع ىمومل_ضفىذلاو ىدوهيلالاقف ىدوهي

 0 امان ئملاعلا ىلع || كفل قت فيك ىفر أب رلاقذا (مهاربا نمل كلاب و> نفوذه ىلع مالك! قايسو كلذ لاقف
 متل ع 9 هنالاق ا دنالا ةمصعن نا ةيلوقطلا ع نسى ءةعملال بة ناكهناوهرهاظ ىلع مهضعب هلجو

 تاو دوه-ه>و كيشواهتم كلاب[ نك ئأ عضاؤتلا لينال سوهيلع هللا ىل_ص كاقاعاو تا الك كل قل

 مسوي .اعىلا عت هللا لص انيدنك ثيل مها رباك شلاق نملاباوج هلاقامنا لقد مم هاربا, ف يكف تدل ؛لمتكاو|
 هريخاؤهنعإ للأسف ل ا 1 ا ا ا متطبلتلل

 كلاب ق>أن نونا خش ءاوراك وهيل ىلع هلل ىلا ماوتم داما يدور تام ليس
 هناك ةهقسيفو مفازباوح 3 ءاما معاالكتفلا مضهوهررلاعضا ور هنعردصاسٌا توم ا ىدت فيك ىفرأ برلاقذا ىأ(م هاربا نم
 -دقنلا ليدس ىلع كلذلاو لد ليقواممعّدشلاى ةنامكهم .ئافىلو أك ثلا مدعب مهارات قوملاهّللا» ايسافك نأ تنك ذات

 كشلالف 5 نمن كيل ءااوسناب قدصده اشقوملا ىدت ند هك قرأ بز هون مهمتنا ىلا كا رص
 ةنحلاةب ,ورىلاانقارتشاك: دهاثماهتفر ء«مىلا|اووشةرهاملا هنردق لاك ىلع ةلادلا ةميحعلا ةيقد كلا كن ةيور لبق نهلد ةرشلاو
 لفل 58 اعىلاعت هللا لص لاق كنيقيلانيعىلا نيقيلا معن ىف ةرثلا ىف 1 هنااا لا لصالاو ةباعم
 كر ال د نبع هلوةاماو ىلق ِى ةنةمطيل نك-!وىللاقنهؤ ”(وأ ىلاسعت لاو شيحة الاةيةبهيلعلدب وة .اعملاكريخا



 )ولولبئت(أىارمكثت)ؤالسجن(  ٠١١
 ثياام) ا ربدقت واصرم

 نيسلا ثِملشَنِب ( فس و

 تاغل تسهريغوازومهم

 نحسلاىف هشبل ةدمىأ

 وهو (ىادلاتبجال)
 ىعملاو كإملال وستر
 هنو ءدةباحاىلا تعرشال

 نمصالخ لا ىلا ةردابم

 كلذلاوهمنحمو ندسلا

 ةعقروه_فئلامده

 هر وف سول ماعم
 لاكيزامخالااراث. و

 ىف هرظت نحو هش
 راهظاو ه-ةهارن نايب
 لرنو هريصأ د جو ةتءارب

 نا ىلعاه يبدو هسالجم

 نماوناكن او مالسلاو

 نممييلع ارطب رش
 أ رطاام صعد لاوحالا

 مانالا نم م-هريغ لبع

 مهاصقت دعتالكلذ ناو

 ماع وما ار-ا|ماقمقف

 ىنلاىأ(لاقو) ماكنا

 مالىلاو ةالصاا هلع

 وبأو _بمههأو رام ىلب_ع
 ىددمهرتلاو .دواذ

 هللا ىل_هدنأ ىناسلاو

 لاق ملسو ه-ءاعىلاعت

 ىأ (هللاق ىذال)
 ريسخا) هلوقب هسمطاخ

 نس ثلا 10 2

 اههّئرقامىلع لاَ

 ةقياخلا ىأعبسلا ىف
 أويظعل (يهار اكاذ)

 نوكينأحددالل قو ثلاثلا مسقلا ىفىلا عت هللا هجر ف :صملا هيلاري شيسونيلو لا نيب ىفاشالو

 مدعهئاضةةالرهاظالر ظنا اياك هتيمستو هرخآ ىلا ىللاةنمؤتلوأ هلوقلهنمك كلاب ى>أ هنادارملا

 عطقم السلا ةالصل اهيلعليللا نابولي وأتل جيتحا اذإوٌك كااوددرتلا مدع فاني وهون انممطالا
 هنود مرج ىذلا بيدعل ارمالا الهدم فيك هدهاشا قات شاهنكل ىطقىلا كدي ىوملاع ايحا ىلعةردقلاب

 يولطملا ناىلاريث لي وألا اذهوىلاعت هللا هجر ف. رش ىفأن ب الاقءدها شب ىتح نٌمهطتاله نك
 هلل لاعاد ؟ىاادنولطملاةيقيكلاة ١ ؤرىلاةعزانم ا نعدلقنوكس ىلقن ةمطمل نكلو هلوقب

 ماللاوةالصلامهياعءايدن الاىلءازئاحا, رهاطك كا اذهناكالو ىرظنلا لعل ادهد ى بيدملا ملعلا

 ىلاعت هللا عما.دانةر وصلاهذهبهدروأ هناالا هم ,ءاحهنان عب ا تي

 ا ام ه_لعدز ل ل رك

 ىرطخا اوى-هيدملاهماعىواسته: اضئقالدامعلا ناهدر وأ الكشا اًذهىقناالا انيق. تددزااماطغلا

 دارها مالسلادبع نب زع' الاتلاقئرا رسالا ىدشك هراتك قه- :عيباحأ 5-2 و ىلياخلا ماةملاز واحةيق

 اماءكلذ لقد ط#لامتاثيحلا اوىله_صاقتلا 0 ,رصدأ اهآراذا ناك ناونامالايانيقي تددزاام

 فتوناوءام>الا ىلع ىلاعت هن رد, ناالانانيةيددزيلءايحالاةيقيك ىأرامليهاربا كلذك و

 هنردق مل_عهعناصف درع وأم عءاشب :قاروك ناعألا و ههيلعْ يلام ىلعءايحالاةيقيك ةدها شع

 هتردقي هملعمدزب :لهارو :لع دق هش اذان 2 ص وهذ *أا ةيقمك هد

 ١ ا هللادجر ىكمسلا لاقو هعنص ةيقرك "ا ورعان كلوكلذب هن: همه هوهدعمصو

 اهاودعو ىلاهتلاقكدوحل اهي اعر وصي ني-ةيلالاقف ا ذ_هنعىل عت هللا 4- حرولازغلا لد

 نيقةيلانمبقرفلاف نسحباوج وهودو> 4 اهياعروصتءالة_:هنامطلاو مهسفنأاهتنةيئساو
 ها ء«منآرقلا فدنآ رأت" الاءذهامهنعىلاعتهتلا ىضر سابع نبا لوقور ظن هيفو ى- ,متنادوحكلاو

 ولو) اكوا تسعلانناطمالا نواز 00 و ىحنانا ىلع دنا :دلاىقءامحالا هلاوؤسن ا

 دعب أ عرس مث اسمن ثدى أنين :ىعضن نحسأ قم !( ىعادلات مجال ن حلا ف سو ثيلامت شب

 لقي مول ف_سوىخأهللا محرثردحلاىفدروو كلذربغل دقو ونجل هعمالخد نيذللا نم لاا ور

 دا رااو ا !اطام ىلاععت هلا ع ن لفشل راع خلا ست وعملا اكلات زدتع قركذا

 ىكلارداب) ثرحرصلارهقغصوامركلا لاق ههمح ورحألم اعدىذلا كاملا لوسرةراح أ ىعادلاةناحاب

 لياريبك رغصاالعْضاوتلاو ف سو. ناكم ناكول ةلجعوهردامهيقناكهناالاعضا وثكلذلاتوجو 1
 هللانهقاباملك ىو صدو أ ماقمىلاةراشا توه :اعىلاعت هللا بص هنمكالذوالالجاهردقدم زب

 00 ل2 رة لامن اني دم الا وعدت هل هاكم ةةكوا غللإو 1 اسولا ضر و لومقلاب

 هحرخ. .1لوسرلاهءاحاملةهبلطقكلااهأب و رمت نيم هفلاان ور ريعمال سا اوةالصلا هم اعفسو:ناكدقو

 ىد_ةعدجولا ىطرقلالاقو مولظمءن لعن ىحدرعأن ءفشدكلا باطوجب ورخالر دامي ل نحسلا نم

 هيذه.ىدتقيلارعأل عفينا اوهوىأرلا نمرخ آاهجوهسفئلذخأ مو هيلع ىلاعت هللا لص هنأك لذ د
 مالاوةالصلا هيلع سوي ومز# اوهو حاحا ريغ نم ةئري لاي هتحاس ىربب متاعب رس رح ناوهو

 ةحاسلاةءارب نم هلال ل . لل سو هيا عىلاعت هلا ىل_ص نأ ل يقوريصلاو هورخ ١ك

 ىو اهضاوتلااملاقه: كلو ماقملا اذ هن متاطري-غنمهم -اس رم :هنالهد|ةنعاو هللا ل_هيءاقمك |

 اذ_هو( مها ربا لاذ ةيربل اريخاي :!لاقىذلل لاقو) +هدعو ةزمحلا عم 0 اغاتسفسوب

 ند هناذ نعراخمفاللاعفدوهتمالاميلهتومت وبأل



 هنمى لأ لمه ىأ(اًدهدعب) هتعةبوجالا ضعي مدقت ىذلا لاك الا نما,دثام لح ىلع ىأ(ثيداحالا هذه ىلع مالاكلا ىف ايسو)
 ناهقةحناكو ىردخلا ىأ(ديعسىلأو و) ىرصبلا ىأ( نسل اواهنعىلاعت هللا ىضرةش اعنعو)هيفهناسىأ أ (ىلاعتهشاءاشنا)

 (مهريغو) ىرصا لاوهفقاطأ اذا نيب ني :دهلاةدعاو نكل ههج وهّللا مرك ىلع ني نسحلا هيدا رب ناالا مهلا نسحلا ىلع مدقي

 ىأ أن ضءبىفعدي زي مهضمد و) إنو هي راعىلا عتدنلا ىلصهةعن ىأ( هتفصف)» :ريغو ىراخملاهاو راكاطبأن ير وكذملا ريغوىأ
 غب( هلهأةنهمقهتنب فناكو) هلوقةلم وتاغصلا ليصفت ىئتارامعلا صعب مهذب ىلعدي رد مهنم» ةاورلا صعب و

 1 ةمدتخ ىأ ات ءموهتنرأ قذواو هو هلوقب ىزااهحجحر وجمصالاهر :أو مدحأ ل مامشيدلا فو ءهلهأ

 هريسكو بملح

 قي 0 عفاولارمغب رابخا هية سلوك ريغ نم ديرب ريخو وفالاو ل ودبل علاعتهّللاىفداضي أهم اوت نم هع 5 كب 3 ا 6 ل ل د لا 2 1 ا ا م -

 ع 0 لمأ هنرذلا فاك ةكورتمهن زمن 3 قل ى_ءءار نم قالا ةد ريلاو ىمقنلءار طاكلذلوةأ الى :عءملاذ|

 هلع موباةفر هآوق عت |معابتابهرمأهلانال هاربا صحنو هريغوهحيحص ىف ل مءاور ثيدحا ذهوةنئاخلاو ىنبلاو

 رع نم( ىلاعت هللاءاش نا أ 11 ام داحالا دله ىلع مالكلا ىلا .بسو) مهأرب اهل معست اناىلاعت

 | ىلاعت هللا لص هتْغ_صيف مهريغو ديعس أو نسحلاواهمعهللا ى ةهرةكئاع. نعو) فاستعاو ل : وطن

 لاعتقال غلا جيعرداا بالا هع لاب قا نوت نامل( سعن لكلا مهصعب و سوهيلع

 |ىقاعوأه- قر هشدتفت هي اةءدا رمال ءقاذلو 4+ ءاقل بايتحالاومت ”رادقالا ههو> وق نكي دمنيحو

 هري_غنمهءاحلمقلان وكي نألامثحاو عم | وتلاراوظاوعد مشتل كلذ لك ومودغو كوشن هنئش

 صحغت تناك اها ىل هّتحت هنا ىلع ىل_.ة اك هسأرل مارح مأ ىلةءابابال ىلا يسايكءارقفلاهم_سلا ةرثكل

 سوه لع ىلاعت هللا ىلص هل عزلة مىف ليةام زن س> أ نمو ىصالاوأ طد رلاوأ

 الابق هلىنلا دقعأ 5 ىدش صا ؛لاثملا ف غرعأ

 مهضعب لاقو

 وك (هر وت ىلعي 0 هأوق

 هناحيسهنمو 2

تعىلاعت هللا ىذر ىلع نب نس اراهبةعا ذل وهن دي ىف سو هيلع
 000 27 0 ديع-_بونأوأ اضن 1 الهأن ,ههنالام

 0 0 برقالام- متروهالووه صخا ذلف -_سوهيلعىلاءتهّللا لص همدخ ناكهنعىلاعتهللا ىضر ىردخلا
 0 0 . ميلا رمسكب ةنهملاولامتث ا لدرء بقامم لد وأ رعد لعب رسام قهشيفؤناك)ب رئالاف

 2 7 ا 0 هناره_هالاو تقلا هنا ىلع رثك الاو عصقأل ا امبيأ ىقفاتخ +او ناهتمالا ن نم:ذوةامةمد-لا أهحتقو

ت باث هناوةغل هنا حصالاو رسكلامهضعي ركنأو ىنعمو اظل ةمدخلا فاو ةلرسكلا
 00 ع ىلعي) نه-هجولاب

 3 57 م ٍْ ١ نوي وشل تيرم و هلهأ هلعفينا جبنبامماذ_هنالءلبقاملهدعبامو وهنايب( هنو

 ل 0 ل قنوكي نأ ىذتقي وهو هرصأ اذههريغو لك نم4_مقامشتفاذاه.مربءامرك «بلقي هالفلاةيءافلا
 3 0 ر 1 دلو هنالو ع يا ا اولاودقو ىلا سوك: .اءىلاعتهّللا لصدي ود

 0 1 | نا ىبنيالصي ةنثالقهيفنابلوقلاو َةيوفعه يق نوكيال س,طهقرعوهدسجو فرعلاوةنوعلا نم
00 ىلاعت هللا ىل-ص هلام ظعت هنديىذؤتال لمعلا ناو هيلعقلعتناذلان ك,لهنال ةنمهضعبناالالاقي

 ف 0 

 8 1 0 9 || هنال هيغنهترذأ نب دارملا ليقفهللا كمركأ كانت آدق لصف ليبقهن ايب تا يسإك امي ركتو لسو هيلع
 1 ءنصص 35 ِء 20 0 .ء .٠ . 1 و

 8 7 رد معاقل ىلع تن اك مارح من ا ىورا ونت ا ثءدح فانملوالاو هذونالز ركل ةيف ناك هنالك زاولنم

 قاطىل_ءاناط ىت و سعب لءواذغ عنتماذافنذنلا نمهردغتي هني .ذأن الهمفل مز“ مءاذأ ىتعنهفالخدهاش اظةالاودسأر

 نافص|ةغاطو ىلاعتو 2 1 5 2 ِ

 ةبنملا قرونرما اع | تكف هلمسامل اهلرلا نوكتستو مانسلا تقي (هيري مكر متا يتكون
 قعر ناحل ا ناولاا عقووم فيان ساةايلارالا طءخضلاناالا ديدشقل اوهضاازوجيو 0

 : 0 1 4 هناةدمعلا قوهءاهز زر ىأ أ (هلعن فصخب و) اعمل ري-غنمةعقرهنمف قر اميقعض

 الاعنلا سل نمسح نكلو 5 ىلق قوش: لا لاب حاسو :

 ه.تفكعءاملاطافهلوثلاو 5 اريك ال لعل الاثم لبق 3 هيدن لعن لاثملاظحالاب

 اريهمه_يففلي :مناواللط « لبقمبحملاناىرتالوأ د: اركبمواحور.ىنلا مدق
 ركذ ذم صيصخت دعد مجمع دو هواه درسا ولادلامضب ذن(هسقن مدخي و) لالحلاىذ ىنل ام طحت اثم لامن لبق[ لاحنااذهىفانألوقأ

 هلوقب هريغلو هل هعفن معنام



 هيل ةعداموهو لاةعلابهمسكر طب ربئأ فاقلارسك,( ريعبلا لقعيو) هسنكي ىأ مملاديد ثواهرسك و فاق أمضي (ثسبلا مي وز

 ىذلا هريعب ىأ(هدص ن١ هلوأ مدل ولمق ماللا رسل (فاعل و هعفشي ام ىلع دعس 0 مذا عويحاص عذب هناللقعلا لءفولادلا نه
 اهريغوةيراحلا نمةمدالا عمىأ (اهعمنجعيو) ثنوملاوركذملا لمشي وهو هريغو اكوام ىأ ( مداخلا عم لك او )ءاملا هياع قس

 اها نمهناسلاغلا نالاهب ن>علا صخو

 ذاهناتوأ صعد قولت

 هدكصاةاطي اخ
 مدل هإناكمالسلاو

 هللا ىذر سنن سعو)

 هاورام ىلع( هذع ىلا

 (نا) هجام نباهلصوو

 1-ما نمةففخملا ىه

 يراك )ناشلان ا ىقلاو
 ل-هأءاما ن-هةمالا

 اهسند نمىأ (ةزيدملا
 ماللا تشب (د_خاتل)

 هللالوسرديبإةةراغلأا
 مسوهيلعملاعت هللا ىلص

 همهذيىأ هن ىلطنتق

 نمىأ(تءاشثيح)
 اهتويب وةنيدملا قرط

 ةال_صا ا4ءاعهتمىأ

 اهوحنوةعافث:مالسلاو
 وه(لحج رهءاعلخد و)

 هتباصاف)ف و رعمريغ

 هتان ىأ(هتديه َنَم

 رسكب ( ةدعر ) هتمظعو

 نوههللاف) ةدورب

 ىلاىأ(قوسلانم) هريغو لوك امن مهارتشمىأ (هتعاضب لمحو) |ا١٠ع

 | اذهنمةراعتساةنحلا قرو نمامبيلعن اغصصىلاعت هاوق قوهو ضد ىلع للا دوج صعد ىرمطت
 اذافاقلا مذد مقمق نمهتماق لزبوهسذكي ىأ(ثدبلا مقي و) ع لاو مضلا فصلا ىءملصأو
 داضو نؤنب(هحضانفلعي و)برمض: نزويىلةعب ولاةعلاب هاجر نمهطدرب ىأ(ريعملا لقعيو) رسنك
 اًءادالاريثك كلذ لعفي ىأ(هسفن مدختو) عضنلا نمهيلع ق مس ىذلاريعبلا وهوة هوم:احو ةمجعم
 اعضاوت هشقني كلذ لعق <هنكل اسوهياعهللا ىلصهتمدخك سانلا قو ثوهمدخو هديدعةرثك عم

 عمناسنالا لك أوادبعوأ ارح ىثن أ وأ ناك ارك ذَدَمدَْلا ىطاعتم مداخحلا ( مدالا عملك أيو)اعيرشتو
 نءهسدأ# وهعم لك الل همداخ سل<نأةن_بلانا ضورلا حرش ىفان رك ز ىذاقلا لاق ة:_.همداخ

 هيفو ثيدحملاىفهررمالل دجاوهنا ىفاشلا نعل قئامسي رغلا نموءلك أياسم هلوانيلفىلأ نافهسابل
 لمد و)ءاسنلا ىلع نمنيجعلاو رعاك ىثنالا ىلع قاطد هنالمداسخالريمضلا|(اهعمنحعي 9 رطنذ

 لد ناك وهيل عهتلا ىلد هنا ىلعةلالدهيفو ( قوسلا نم) هب رتشنام ىهوةدحوملارسكم ( هدعاض»
 مهنأالانيلسرملا نمثل ةاناشرأاموىلاعت هللا لاق مال او ةالصلا هبيلعءا.دنالاةداعو هداولاوقوسلا
 بحأ هيفاننالو ممعىلاعتهّللا ىذردءاحدلابأدناك اذك و فاوسالا ق نودي وماعطلا نولك أيل
 بيق سول ا نعىهملاوأ اهيذام ضخددارملانالقاوسالا ملا اهضغب ا ودجا ملا ىلاعت هللا ىلا عاقتبلا
 ثيدحلااذهو وهيلعىلا_هتهّللا ىلد ىنلا مداخ هنعمللا ىذر كلام نب( سنأ نعو) ةجاح ريغ نم

 نمةففحلا نا ةزمهرسكب ( ةئيدملا لهأءاما نهةمالا تناك نا )هجام نبا هرصووأةياعن ىراخمل اهاور
 هللالوسر.ايبذ_خأتا)ر دق ءناشريمْض اهمساوأةإ مهم ىهوةريبكل تناكنا وىلاعت هلوقك ةليقثلا
 هديرت لم ىأ ىلا ه,سهذتو ةغب مشا دي كسك ىأ(تءاش ثيحه.ىاطن فاسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 مأن يمل سلا ةجاح ءاضق نال مومأملا عضاولا ىف طارفا هيف سدلو (|متجاح ىَضَقي ىتح) |,مةجاح لحال
 اهليقءرن ناك ذاهتباهمنمهفو/#نوك_ةرسكب ( ةدعرهةديهنمهتباصاؤ لجرهيلعل_ةدو) دو

 هيل ءىلاعت هللا لص ىننلا د1لاقف) ب رطضد وفج رناةدعرلاوةدابزلا نمهيقان ثيدحلا اذهداعأو
 عزفتالو ختالىأ هم ىدْ ىعص رغانيها رمأ هنأ راكع ْن ومملانم رمآ(كيلعن ويه سو

 (ديدقلا لك ا” شدرقنمةأرعا نياانأانا) مهرد اون ىدخ ىذلا رباب لا وللا نم( كاع تسال اف)
 هئارقف:داعاذك هوهلك ابرعلاةداعزاكوررسدي ى>- سودلا فلك وعطقىذلامحالاوه
 هنعملاءت هللا ىدر (ةرب رهىنأ نءو) سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هعفرتو هربت و هربك د مدع نعي ىنكف

 ىلصونلاعمقوسلا تاخدلاو) وعض دنسد طسوالا ف ىنارعطلا هاور تيد | !ذهىطويسلا لاق

 هللا لص هارتشاىلاعت هللا هجر فخصملارك ذىنمشلا ىثاو-ىف(لدوارسىرتشاف وهيل عىلاعت هللا
 هوك ذىذلا تيار دقهاو ف ىف ىطو سلا لاقو ل قبس هنا ولاة اه سل هنا ىدحلا ىف قتلا نب |لاقوأ ه سل 0 1 هدب هكا س سو سن ب 136 ا هنو تمس لنا الوكل مآرمس ىأ(كيلع لواهارتشاه:كلواهسل إ_بوهيلعمللا لصدناتدشي لهنااولاةمهنأالا لب وارسال إ_توهيلعىلاعت

 فنصملا هنأالا قيس ثيدحلاورئاحن اطاس ىأ
 لوعفملا نعمل يعف فغحملمدحالاوهو (ديدسقلا لك اشي رقنمةأرمانياانأاسما) هلوقذداي زن مهسيفاسلاسنه هداعأ
 تلخد) كاقهنا هلع هع مط دس طسوالا ىنارعسطا اور اك (هرب رههأنعو) نيك اسملا لوك امهنأ ىل_ءدهل امنت

 الامير علا مالك ن مهءاشب رد ىسراف (لدوا مل ىرعسش او سوه يلع ىلا عت هللأى لص ىدنلا عم قولا

 ةركذوةفرعمفرصني



 رسل وزمهتفب(عجرأو) ىازلا نكي ل (نز)هربغو قريصلا نمةضغلا نزاو ىأىازلا ديدي (نازولللاقو)
 ىعاح>ار هطعأ مج ك0 م يي ص مس جسم ص عبسح : ا

 5 ذو) 1 لا 2 أ ل_وميلعىلا عندنا لص لاه يثو لعب ىأدنسمو طسوالاىلاريطلا موال اعيورتا هر يتلا

 نوواهلوطب ىأ(ةصقلا كاتم منو دلع لاكن هنلا ل كا كرز جلو 001 تاك اور

 ةريرهوبأ ىأ(لاو] هتلج هللالوضر - +اوعحراونز لاق نازوقوسلا ل هالناكومهاردةءب راب يوارس رت اف نيزازيلا
 جل ىلاعتهللا ىذر الا امج نأ هثيشب ى>أ ئثلا سحاص لاف هنعل جال تي هذف لو وارسلا مولا اح

 نازولا ماتفىأ(بثوف لجأ لاقل :وارمسلا سدل ل كناهللالوسراب تلف ملا هوخأ هنيعيفهنعزجعيف افيعضنوكينا

 تايلر ىطساولا دايز نما قد رطوطاع 4 رتسأ ا يشدحأ لفرتسلابترمأىفاف راهملاو ل للاب ورم لاو ا

 هياعىلاعتهللاىلص وبلا هلمو تعبانه قمم ربحت لوقأ « ىسرتن|نافيعضهخيشووهودارز نياهدنتسؤو دجأ «#ج م

 0 (اهلبقي 7-2 ةنالثي هنأ نمءامحالا قاسالىو رمل وهمهاردة عد رآن +2 !نوكواحله>وال مقل !نياةمط# نا معي

 1 يا هنعىلاعت هللا ىذ رنامثءاهادقواددديسداهسلب ملواهارتشا ملسوهياعملاعتهللا لايضدرت

 ايا 10 ىهوتاليوارسدعجو ثيناآلاالا ىمصالا هرقفرعن لو ثنؤتوركذت لد وارسلاو اذا رصا وهو

 هداب زنمايةىأرال

 هلماعملا سدو ةواخسلا

 مضاد
 تح واعاد_عاستو

٠# 

 هثنوماجالةيمسلا دع: ترغص نا اذكو فردت 1 لجراهبىنمسناف هب ومسسدنع ةركدنلا قةفورصم
 نء«نييو>:لا نم ىرهو الاتو تفرصة م. ءريغ نمترغص نا قازعك فرحأ ة ثالث نمرثك ىلع
 لبةمنيا لوقو 2 ةلوارسم وللا نمهيلع 3 دشن أوةلوارسعجهدنعهنالاضب أ ةركدنلا ىفهفرصنال

 عوذم هنا لا نملوةدرمث نمو ىهتنا ىوقىناثلاو لوالا ىلع لمعل اورج حمار ل وارس ىف ىسسراف ىذ#
 هيعجلا ها .ضالرساضحك ىل_صال |ىفعجمهناعص» لهنا نيثدحملا لوو فاغتالاب فرصا |نم

 حياصك هيف رعلا ق هنزاوم ىلع لجل اورسب رعم ىم>ءأ هنا ليةقهيفقاوب رطضااذلولاوةياصالا

 ادهيلءوةمرعلاق هلرماظن الهنا ةرمحع ىوش» وليوارسىةغل ىهواربدقته لاو دعست ل رعل قو

 ىلد_هىأن دارمي رعمهناه.ثالاو ةمجعمابناولش ب رعمهنا ليقنأالا هتابرعمىف قيلاو ارصتقا

 نرب ىذلا ىأ (نازولل) -وهياعىلاعتهّنلا ىل< (تاقو) ىلدمءانعم نيو او سأرلاهانعمرس نال سأرلا

 2 ريب ىح>هلع دزواه<ليوارسل ابحاصلنزىأ(حجرأونز) قريصا اوهواهدقنيومهاردلا

 هنالرظنه-يفولوهحماةيهزاوج ىلع كلاس مامالا لدتسا اذهب مهاردلا هيف ىتلةكل اةدام زينازيملا
 اسةدأب رانازيملاةك لورت نا>> رلاودض ةمفاىق ىلاعت هللا هجر ةقينح ىنأ مالك و ءاضقلا نسحنم

 لاقت ثيدحلا|ذهىوارهنعىلاعتهّللا ىضرةرنرهونأى أ( لاد) ان آ اهتعمسايك (ةصقلا رك ذو) اهي
 فرعنالك ناكني دىاقىاو نهولا ن مكب ىتك ةرب رهونأ هإلاقفدحأ نما هتعم. امةماكهذه نازولا
 ماقىأ (اهليقي ٍل_بوه_لعىلاعتهنناىلصىتا اديىلا)ةءريس ماقىأ(سثوو)نازيملاحرطو كيد“

 ىلص عرنىأ(بذ 4١و هيل عىلاعت هلا ىلدهّللا لو سرهنا هتفرعملوهنم ىأر امل ةقيرشلاه دب لبقيل
 اهناكل تلو ولع مجاعالا هلعفنإ) رمأديلا ليبقى أ(اذهلاتو) دب نم (ءدي) سو هيلعهلا عت
 لعق أعا هنا لعهنالوأ سو هيا عجلات هل ا ىلدهعصاون نهادهو سانل اوان رعل ارشاعم( مك:هلجرانا

 هباحصل |اناكد-ةوةم>*دمةخ_سهقرشوأ هحال_صوأهملعل ل->- رلادب لو.ةدقالاو ىو. درعالمدب

 مياشملا ضعبل ليقوم ونعىلاعتهنلا ىضرءا غلا دب و ةسفي رمشلا هدي نولي مسمن عىلاعت هللا ىضر
 ىلا عن هللا ىبص هللا لوسر (دخامت) لويق:اانأه ومش ق هللا ني>اب دمها لاقث خس الادب لهن
 هنعاها جف تعرشىأ (هل جال هدف ) هسفنباهامحيل ( لب وارمسل 0 ةقيرشلا هديب _سوهيلع

 ىأ(ليوارسلادخأمت) 1 دا ل راها راعفا نم :دعكلذلو لعغل اقع رشاذا هل عفي ماو اذك لعةي بهذ لاب

 5 | ىذلاى!(لاقف) معاكم شن امو هريك ذتز وك دنالل ب وارمسال ل جالريمضو روهشملاءانعءباهذلاب|

 يااا ااا !>!»!>!!>»!->- جبد

 ةاننم

 رورغلاو ب>ءلاوةوخنلا

 ليبقتلا ىأ(اذهلاقو)
 ىأ(مجاعالا هلعفت)

 ىأ(اةولع) سرافلهأ
 |2215 رد
 تساو) الذ مهءاحالو

 سنجن-هىأ (كلع
 لجرانأاسءا) مهكولم
 وأ مرشد ىأ( كتم

 مكب رع سفج نم دحاو

 ميد ةل-هاععكاماعأ

 نمدروامىئانءالاد_هو

 هن نوكرم-::اوناك مما
 مك ذا الوكراتكرو
 نأنم هري-غوىوونلا
 ناكنارمغلا دب ليم##

 ناو ورك
 تح>:سفيعوحالصا ناك

 لاقفهلجال) تدصق(تيهذف) )ل



 اولاقاه سا هنأن ميلا نبال ىدحلا ىفءاج واهسايرلو ةثالث:ايحالا فو مهاردةعبرابليقاهارتشا نكل لي وارسلا سبل إ-بوهيلع لان هللا ىلسسهنا تشر لي ةدقو هربكل ىننو هعضاوت ىلع قرأ هنال( هلمحينأ) هءصتخلاهعاىأ(هثي '. قائلا بحاص
 وبأجرخأهنافاسملةلارك ذدقواذهملعأىلاعتوهناحبسمتلاو لسوهيل عىلاعت هللا ىلصهسل عع ىطوي.لا نك لةلا قبس نهوهو
 حجرأو نزملسو هيا ءىلاعت هللا ىلص هللا لو سر هللة :رحالابن زي لج رمثوهانعبف لب وارمسانموأ فدك لسهيلع كاسل هللالوسرانءا4.ةكمهياندت ةرجهن مارب ىدبعلا ةمر خو انأ تسلب لا ساق ن يدي وس ىنثدحلاوبرحن امس نعت ردح ادواد
 وهونزولا فناحجرلا | ممدئاوف ثيدىلا فن اةخيشن عملة: مثباعيثسالا فور عوب أو هح صو ثيدحملا ىذمرتلارك ذكلذكو
 ماقملااذ_هىفرضاحبالووحملاو رضاحلا عئاشلان مب هقرف مدعو مامالا ةبثركهلهجنءأ زف ضياكفا لق لوم ” ىنأ ىلعدرهيفو هرهظي لضفل اوهعطة.ناحجرلاو ما تغشوأ لواء هيقىرحتلاو مارح غيفطتلاناللضغلارهاظلا عرولا نم

 رتبه فنى (هتفءو) مفاوحأو ساسنلا لا ومأ قهءاوثوههنوكوهدن ع لعح ام كل ذريغ وأالعتوأ هلل 2 0 ناكالوةهظةحْئث لك ىف( هقنامأو) لو دع ىلع عمج وهري-غوروك ذملادحاولاهيةىوتسفلداعلا 0 9 0 ىععنوكي و روحلاورلظلا نعلودعلا ها: همردصملدعاا ( لسو هيلعىلاعت هللا ىلص هادعامأو لصف) 1 1 سلا ناردار ب نا تول و تتم راس يس انك نكن | ا ل مهنعهلاعت هللا ىذرةءاحصلااه.ىد ةقاول_سوديلعهلاعت هللا ىل_صه.ضاوت نءاذهو هرمغ نمله || 0 0 قحأ ىأ هئءدثن لد.( هامحن نأ هعيش ق>أ ودلا بحاصإ)ةرب ره ىنال إ-و هيلعملا«تهّلا ىلص 0 2

 ةنامأقدصلاىفو لظلا نعةفعلدعلا ىف نافل صف ىفاهعجاذلو رك ذام ناعم براق: ىخالوهبعاواذا ةدودم ةزهام 8 : اذكب يلاقي مالكلاوناسللاةجهللا (هتجه قدصو)ةوث لك نعتهازتلا ولولا كرتو عبق لك | ير عج. (ىانل
 دداح< نموىلاعت لاقب راغ اىءعنوكي وهنعسناحودخقىذلا لف لاف او ىداعملا ىعع ةامهملا م-همكحأو مهم ءأ لادلاديد ثةبداح عج(هودا<مكلذب هلفرتعا)دج و ىنععةمانن اكوا هتياهنىلا هةاخعا دب انمىأ هنال( سانل 0 (ناكذ:هةجح مهقدصأو سانلا فعءأوس انلا ل دءأو)ةنامأمهدشأومهرثك [ىنعهةزمهلادعنمآ || 3 9 0 (سانلا نمآ سو هياعلاعت هللا ىلص ناكش) ةريصد ه| نار هاظا ذهو بذكلا نعةفعو عم سام ىلع 1

 ىعععأبل اوأ اهاياهتلاهنمتثا ىذلا ةاصلا قالخالا نم هلهللا هعجحام به_س ىأ (ةحلاصلا قالخالا مهريصأو هععمهر نمهلهللا عجامب) هلاو-أ عيجف هلوق قدصو هتنامال(نيسمالا ىمس) هنومت لة هرصأءاد*.| ىف ىأ( سانا عا (لسو هياعىلا هت هللا ىل_صناك )ههجوهللا مرك ىلع نعىاربطلاو مكاحلاو هل ل ني نول مسي ثدي --ازهوم2ةن[كريسلا حاصراس نب ق>سا نيد (ى>سا نيا لاقنيمالا هتوبن لبق نمل“ ا عيقيتا ىمس ناكو) هنيعمذت دقو تاقصلا ىفو هو عج مساوأودعع-جنيعلا بكي (هادعو) هلوسرو هللا نييك ةوبقا
 ليرعجهناىلعويتمريثك و(لسو هيلع ىلاعتدنلا ىلصدجت) ةب.الاءذهىفنيمالا عاطملا ىأ (هناىلع نب رسفملارثك !نيمأ مث عاطمىلاعتلاقو) مهدنعا بف رعىتل|تاحنا سلا نم هلهنبا هعجام عمىأ عم

 (ةجحل) مهقتدصأو
 | ةهجنماودصمه رع

 هيلع ٍ ى دلال وعل هد وال اوةنسحلاقالخالا نههيلعل.املدج وامءادس !نمىأ(ناأك ذنم]ةةطانلا

 ديدشتب (هوداحم) ةيضرلا ل ئامشلانهرك ذام(كلذب هل) فرعا متهخ سن ىفو نايب ف انثتسا(فرتعا ) هأوذ نالىرتعانمح نم
 قملاق رطى لمعةست نال ىأ( ةحلاصا !قالخالا نم هيف هنلأ عجأسع نيمالا ىمسد ناك قدسا نيا لاق) هنئاب ها دال (نيمالا) اهتوعدواهرو عظ ىأ (هنوبن لبق ىمس ناكو) هوداعمو«ؤا دعأ ىأ حج مسا روص ةمهنيعرسكب (هادعو) هللا قةاشن نمو ىلاعتو هناحبس هاوق قاقتتشاهجو ىف ل يةاكدح ف امهنمدخاو لك نوكل هللا دداح ن مىلاعت هلوق هنمو :ول ةعىأ ةمومضملا للادلا
 ةنامالابفو صوم (نيمآ )اياعلاةرضحىل او ىلعالا الماد_ذعىأ(مث)م ركمىأ(عاطم)هةح ىىأ (ىلاعتلاو و) قالا ليدسو
 ركذي د حأ الزيغ صولا .هفاصتاف لكى عوهدك وثب ملاكا قابسو هدي وثب مظنلا قار بو مالسلا هيلع ل ربجهنأ ىلع مهتم رثكو (يلسو هيلع ىلاعت تلا ىل- صد ) نيمالا عاطملبدارملا ىأ(هنا ىلعني رسفملارثك أ)لاسرلا ىسورو ةوبنلا ىو هدف



 ئأىازلا(تب زادت 'و]مهواسرو شد رقرباك [فلت ا ني> ىناريطلا هح كومك الاودجأ هاورامىلع (شيرقت هلدخاالو)

ت>افهرارمث تراطق: أرماترجأ نم_>(ةبعك-ا|: انيدنع) في حصتو هوءارلامهضد هل هطرصوةعم# مت ف ؛اوطوابازح |تراصو
 تقر

 هعصوم قدعسالان 5 رااودوسالا ١ .و/ ىأ ( رجلا عضي نم.ف) مهفالخقوفاهث انيديد<اودارأواهومدهفةءعكلا

 لك و همده ل ءق ىلصالا 527 95 22222222525995
 ا 00 0 الو)ر اذ هيفورثك الاه ءاعهنوكلنوقةحغاهاضترا اذإو مظنلا قايههيدهشن كمال سل اوةالصلا هيلع

 هالك ارا اورع ءوارازح 3 ع ةدل-_>وملا 0 .لاوةم>عملا ىازلا ودام هملاع ءاحاب (تب زاحتو شد رقتفاتخا

 كلذ م-ظعالا نكرلا | مفاد مثلا ةقللاو دعا ىتحاو فلات مهناريلا ىفاسةلمهملاءارلابتب رات ل يقولو مهئارآ ف التخال
 ناداكو منال ماما اهوا «٠ نأك ىلع 4 لالا 6 . كاءانيدت :ع) هنالك طخ ةطو ضم حلاو دو عد هنأالا حصاورواشُتف

 ةرثكالاتقلا مهنسب عقب 0 الال هلع مارا هج نيح4- ا ااومد اني توام نسوا تارت سجن

 (اومكح) اجر عزان تان دق تكتسح نوح يارلاوم اوءأ ةسممالسالا لبق شيرقابتنب نيحةنلاثلاو ىوالادعاوقلا
 ار اهقرحأو اهرا ةءابىاعةناه رمت نأ تدارأةأرعار © نمراطر رشد وأ سدسق فأن متراطرانب ريبزلا

 ىدرلاقئاهخ ممده|امحلصن اولاقوءوباهئاهمده ىف اهرم هح نهر واسف
 ٠ . ل , قرت اوله: ءىلاعت هللا

 . ءاوذكا دقأ ١ ى->اهمدهق|همدالا| عحال_صلمكت ءالوال_صل 5 ابالا ها ضر مكدحأ

 مهحع اراك ء#اوأر ءاهتمار >>او 59 ردرغمل ا ىقاوديز» نام هرعاف مال لاو ةال_صلاهيلعم هاربا

 01 ا م ل مل اودعاو لا اورق:نأ مهرأو

 5 ارنا ا عئدل 6 مسأممك

 عضاوانوكي نأ) منع
 ىأ(م-هيلعلخ ادلوأ

 6 نوخ 2و ءمادحاو 90 ال
 0 5 اىلصونلااذانإ) اك هاا ناز رم راوثلاَك امن“ وهنسب هاف هالوةسمأ 2ةرااهذهفاهاشو 12- رم نبا

 كلذري-غلبقوامونعهتلاىضررببزلانباةبراغهلدأناكو هريمأ هنالثإللا دمعرما. ناك هنالججاححلا

 غاب او ديما من ته الهديب ههفربو هعضوم قدوسالا(رجلا عضو نميف)ةكمجرانف لصق مهيف مالكدلاو
 9 (كلذ ١ 1 3 ىأاملب اوح فاك ادد ثتوعالا دب (اومكح) ات+خاب قلعت هرور#غءاورا 4اوفرشلان مكلذ

 أ( 8 رك ذأم اذا( ل عن هلإ | ىبص ىتلاباذا مولع لءادلوأ)“ الذ ىف (مك 1421 نوكي ,ناباوضترا

 ع مز لي أى أعت هللا ىل_ص د( هنوم' ىل-+ةكلذو)مهنمداعي .مو بلطربغ ن نههدعب مهلع هلوخدمهأ جاف ىأ ةيئاخ

 ىأ (لخاد_سوهيلع

 رو 0 ا 3 كا
 ىأ (اول اقفل: 5 ا ناك ادهنأ كالو مخل ؛نيحوأ نب رشعو س+: نيا لق ونين الث ءس+ نياوهو م سو هيلع

 2 8 1 0: مم ١ ىيتناا امل# ؟ةيضقل ا ءذهىامكح > (هءاننضردقنيمالا اًذهدهاذهاولاقذ) ع صألوالاو دومتلا لبق
 - 0 6 رقم

 اذ_هدعاذه)هتنامأ لك نه مةلجووعئرا ل6 رع .ةاوعصو بوب اوت | مف سوه اعىلاعت هلا ىلصلةةكلذدهل اوركذ

 (هراند 2 10 هلعضولا فرش ناكفءل ءىنب م ةغب رشلاهديب سو هياعىلاعت هللا ىلهصءعم ءواولعفام اةلحر تدب

 لاعمال ص شرف ماك يقيل ك ةبقر ىلع كرازا لعجا سابعلا هلل اقف راج حلا نالقن هنعىلاعت هللا ىضر سابعلا عمناكو
 3 1 1 1 0 دش: ىرازالاةثءامسلا ىلا هانيعتحمطوهياع امتع ركن هرت_دنمابالامهنمادب لعفاملف ةراحملا

 للا هءادر مسو هيلع : 0 00 83ج
 رمأو 0 >4 |ءضوو 520386 107 عونا كوركوإ دين دروع اكد طغد_اب ىدوت هنالهرازا هيلع
 1 أ 3 5 50 ادانوك وهما حمقو ةوحعملاع ءاا مضبهنءىلاعت هللا ىذر(مثخ نب عدم رلا نعو) اريغص

 --> سدد

 ندرك اوهوهنمفرطد سس 26 ”ىلاب سني ىروثلادب زد وبأب هوم هللا د_بعنيدب اع مث هني عيب رلاوهو ملأ هم“ عدلا

 ضو ىذلا 7 7 دوع سم نبأ ن ندور حد هن رلا وهز معو نأ. ةسدمأ| بسلا ٠ ورضم نب سأي نب ةخياط نيدا نيةانمدبع

 هوعدضوو هللامالا هم نيدو عب ساي وردا تلا[ ني اال ناكوريثك قل +هنع ىورو بو أو

 م (مالسالا لبق) هلوةبةيلهاحلا ارسفو(ةياهاجلا فلو هيلعىلا «تهنلا ىلص هللا لوسر ىلا مكاو ناك)

 ل 2 ) 0 ىقاطاوه" هد ل ءقدا ارماو مل_توهي .اعىلاعت هللا ىلص هلد :ءادهاث اذهقورثكالا ىنءملا اذه قلطت طد اهمال
 مدعوم مصل نس

 5 0 اهةقيغحوةءلهاحك يف ناثي دحلاىف هلوقك مالسالا ف تن اك ناوم#تافص ىلعةد اهنلا ف ئةيلهاهلا ا

 كال سو هيلعىلاعت هللا ىلص ىبنل أدل رول هلدوعسم نيا لاق ىت>اتمخاتناقاعرو ناكودوحتو وعلا هنعو هريغودووسمنيا

 ىلا) لوول ةةيسصد(م 1 ؛ناك) مهن ىفأةياحل احر نمو ةدن امئلاداهزلان و قالت !١لاق هلىلوط مث ”هاىلوسظو .

 ةومئلاروهظوةثعملا نم زلبةىأ (مالسالا لبتهيلهاحما ف 220011111



 نيمأ )نيب رسقملاهتك_ئالموهتلادنعىأ(» هامسلا قنيمال أ هللاو )عن :صهىقةبسش ىفأ نبا اورأك (م سوهءاع ىلاعتهللأ ىلصل لاقوز
 وبأانةدح) هلوةهقدصق ةو د حلا ةرعيقت روف لو تانك انيير ل ن نهوهريغو نين قملادنع (ضرالا ىف

 ةمحعم حدف (نوري+ نبا لضفلاو ٌآ هكفرعا ءىعا دس ا كا (ىدصأ | ىلع

 ىزور مك نو نوك فدل هعمرمسك :(ىحذسلا ىلءوبأ اذ 0 )مد :(ةرخ احورلا -اىلعي ويأاشن :رهظألو والاوهع:موهقرصدءأر محو

 ني -..لا عماج وهوفورعملا ىأ(ظ ءاه1 ١1ىذمرتلا ىأ (ىسعوبأ اند )4 كيلا تدعي علا ,ملا بوم نيد انث)

 : كيرلا نادك أه ءوىقالخو ل رامملا نس أ نءور دوك !!ىلادمحلا ريغصتلاب 100 (سير ا انزع ايدل تاكو

 دك 12812 قول اة ةلاوعو ىوذللا رفا اهندار ناالا مهلا ىراخ ينعماذهولوالا 00
 ََت 21و ل بر دملا اح الوهن ؛امذدو اح: وىراخملاح رشف ل نيةيواعمانث) ثيدح
 هلدع ىلع لدي ملسوهءاعىلاعت هللاىلصديلا مهك اكو عفرلا كح ا ا هاوراذهعبرلا لوقو ؤوكلاراصقلا ىأ (ماثه

 رو هشمهناىندن(ضرالا ف نيمأوعا هلا قنيمالوا ناو وهيل علال | صلاكقو و) هفاصناو

 نياهاور ثددحل ا | ذهوهماكح أ قروجو ب ذكي اعقمهتيلهنال ضرالا لعأ نيبو ىلعالا' الما نسب كلذ

 0000 ياو تلاع لاغالا حدمر اوح ىلع لم ادورع ؟و عقار ىفأن 200 قةستىلأ

 د راك هدددمو (ةيلعقحار 2 ا قدصلاىلعو .أ) هر كس نبأ( م نيدنامالا فالتخال

 ىر ولاوةز :نعىور
 وهو هريغو لجأ هنعو

 نء)ةينامثلا داهزلا نم

 نوريخ ك1 1. دراج نارام نيدج أها عدقت (توزبخ ,لضفلاو ,أانئدح)ل 35 0

 ) ىجنسا | ىلعويأ ا" 0 ا ا م ىل_عل وبأانثدح)لاةفرصلا نم ع 00 0

 مدقتاكىذمرتلا عماحىوارب وحن نيدجأ بد( ىزورملاد#ورأ :ثدحإ) لاق هتجرتوهطبض 0 ىأ ( قدسا ىنأن ع)هريغ
 حاةوفاكلا مظد(بير 5 وأانندح) لاوم دقت [كىذمرتا ا مامالاو ه(ظؤاحلاى ع وأخ هل لاق

 58 ةثووةحسلا هاجرخأ ىنادمحلاءالعلا نيد هت ظو اها مامالاو هوةدحو هءابوريغصتءايوةل هما ءارلا

 ةعدلا قوك | اراصقلا(م اه نيةءءاعمانت اد امو معي رو نا ءذس قوتهرغو نانا ||.

 رهظ» ءاميهىروثلا(نايق قس نع ١ ةثامو نب رعو سه :سقو كلذ سس دلو اص ني_عمنب 7 ألاوو

 نء) مالعالادحأ ىيدسلاىفا دمحلاهلادمءنيو رع(قحسا فأن ع )هاديقي 1ىهذلاو ىزملاناالا

 ىقة-_جرت هلوهةنو" ىف نام> نيا ف قو :وةقثلاىد_.الاوأىزتعلا( تبعك نب) مح و نو: (ةيجان

 بلاط أني «( لعن :ع) 2 متنا نابح نب اهيففقواذا ل ىردأام ىلا ىفىهذلا لاو نازيسملا

 مكان ةناوىذصملا هرك ذاكىدمرتلاهاورثدذحلا اًذهوه- :ءىلاعتهللا ىكروههجومهللا مرك

 د_>أ ىوك !اىنادمهلا

 ىيدسلاب ريهشلا مالعالا

 :ءاحصلا ن ىلا مدا نعئكؤور

 رن !او

 نع) 7-2-2 هللا مرك
 ا

 ةروسكم 2 ىفلاق

 يع أر ةقسفخ هيمو

 2 لامع نعىدوهمنبأن نءروصنمع :مرىقد>سا نعةيناثا اوفنصالاهركذءامهد_حانيقي رطنم

 هنعل ماده نب ء(لهجابأنأ )ناح ةعىلأ نبا زيزعلا دمعهاوراذك وعصأ اذهو لاق ةيحانن نعق>ساىأ

 لزناو هت جالك يذكن نك اوك ع ةالانا سو هيل عىلاعت هللا لص ىنلل لاق) ةمالاهذهن وعر رد

 ةدلاحا ابنيماظلان 1 لو )هَ لك :ودكيالمماف) 5 . الاول_هلورت سس سوهو هلاقاميف (هلا

 هللاىبدىناللاق لهح
 نك فد اندم اواولاةفهءاحصأو له ىانرعيإ_سوهياعهللا ىلص دنا ةرسسد موب ىورو نودح< ان 5 1 0

 هب ان ه*

 0 كنورذكي ئرقوةن" لا "0 اوقداحلاند_:ءّكت و ديدشتلاب ( (كب 00 ال

 ْن / ىنأحصن سدأو

 بلاط أن ا ىأ (ىلع

 انأنأ) هييوداعرك

 فيفخ* ةلاةءارقةديبعو.أراتخاوهستي زحاوهنن را ل هنالد>اوامهاذعدل ادعو نبسنالىأفينخت |او

 ادانعزاكمهرثكأر كنا ىلع ةرهاظلا ةضقانملا هذه تلد: كلذودو ثعبلاوديحو لاننا ءالاونأ ارقلا نمىأ(ه,يتثجام)

 ا , الا) يق خالاب ناس كلل او عفانأرقوديد_ثثلاب(كنويدكي ءالم-هناف) هناهرب م-ظءوهناشىفىأ (ىلاعت هللا لرتاف)

 هيقق مهب رىلا عجارة قيقا فمي ذك 2؟هنوركش ىأن ودح < ةعونصااوأ ولد ملا ىأهللا تاب اينيماظاان اك اوىلاعتوهنأ دمعت

 مسوهياعىلاعت هللا ىلص ه4 ءاستو مهدي دشديدبتوديك أ ديعو



 ةمدعملالاذلا ديدشُتب وهوهمع بذكلا ىكاديك ان(بذكءانيقتن ا موك ذكال) هءاعةدايز ىذمرتلا رغئأ(» ريغاكو دوز

 يفارمطلا ءىد لان ءربرج نيا اذكو ىرهزلا نع قييملاو حسا نياهجرخأ اك ىو ىأ (لقو) بوذكمةخ_.:ىفوة>وتفملا
 تت نواعم اه 3 5 هاءاررمسك و ك.هجعم حاشي( قد رمش نبا)ةلمهك نون حّتذو ةمجععنوك-وةزمهعتقب(سنخالانا) طسوالا

 | 8 هلوق كيء»د ن مسالا نموىلاعت هاوةلرنهيق وار فاكر دن موب لق ىلحا هود

 ود هل الآ وس دلال كا 'وذكب ىعمليقو وههجوىلاعتهللامركىلعن هد ١ ورع ىظو

 ةح<كن ذكي الدردكتلا ىلع يعملاوال_هيدجواذاهتلخأ اكاذاك كذودح فرفخملاب هام عمه طةاس

 مهخارمخأ مث هنو دكت المهنا الوأ ب اقهنافد. الاف ضقان دا | عقد ةراشا فنصملا مالك ىو لق ناهربو

 ءايلأي ادعازإو نويدك» او ع رع عما سا الار نه ه.ءاحام نودحت

 ار هدا رسل سلف كلل نمل ر تيدك ا هلوقهويذك منا ىلع ديو ه-فنبدعةموهو

 ديدن كنوذكي ال ي_ءمناضةانتلام_هونعفدىفلاسقين ااسااقل مدس دك :ىنكنويذكي ال

 كلوقاد ءامل نش عيجف مهدنءقدصاابفوصو «كناليذك. !!كةيحسناب كب 1ع نومكحال

 د , الاهذ_مسهداه_ثس|ىفق ف:صملادارعا ذهو هنودح < مهناف تان الاوهو هللادنعن مههت مج ىذلا

 35 1 !|نورهظ مهمكلو اولخاذامهسوفن قورعالا سن رةقيقملا ف كنويذكبالمومادار الاةيوأ

 35 ل ادلاروت نءاوع مهكس |وا وردتورظنلااونعمأ اذاكت :ودكي المماوأ ايم وادسح

 اذ_هىفىقدصلاوأ ىدمرتلاريغ ىورىأ(هريغكورو) ىواضيللاىذاتلا ىثاو>ىقماناصق مالك

 اذهريغىف بذكل انفو رعمىأ (بذكماني ةتنااموكبذك-:التل 0 زوهدابزثيدحلا
 كلا مسا هوىنأهمساوىلاكعلا نق !ةيلعت نب( قد تمس لان د

 مدقوهو ل يعف نزوىلءفاوو هَدإه-هم اع ارلا كو ةم>عملانيكلا حقب قد رشو ليضفتلا لعفأ هس

 اهب رشه ىسعنار اك اكردد مون ل-هق سن ر-ةفياحهناىناسملا لاو ىلا ناعربلا لاقاذك اول

 انأَقل )ىدس ٠ نءربرح نبا هجوخأو ىرهزرلا ن عمم ءكاوودساونأهاور ثيدكلا| )هو سذخالاال

 0 2 نأ .ًايدالاقق) ك اطهررمثع عشان ةرحشا نمنيست“ 4 جا موي ناكو(ردن موي لهج

 انمالك عمد لريغو ىريغانهسدل) لهج اب هلنك هيلع ياغ مثةيدقل |هننك هذهو نيتحتشب

 اقيفكةزمحلا تفز قداصأ ىنعي( بذاك م ؟قداص هنعىربخأ دار او :رخوزج( دن ع نري

 ىلع دباذه 5 انجن غل كاد قداس ع كار نا ا ماهقتسالاو

 ناكسا لا اهبوف كا سوعأ !جموءالا بكل 'ره(هدعلقرهل أسو)هءذك نودقتعيالمهنا

 ىلا هنا باعيتسالا ىفوهرفك ىلع كإهناهرما|لاةفرصن هريدغلعوهو قأسأك نمر مسك نمد, ءرلا
 ةةادلاو ءناكفحتفلام 0 .عسأو ومالا ىشرقلا ةيمأ نيبرحنب رخص (نايفسانأ) لواموهو لق

 ناعهتسسو ن نس 5 ع د رأ ةخ_سقوتوالاممهرد 2 أوس ر 5سدئرناكو همالسا نسح مث مب وق

 قبا.لوأ ىف ل طقم نيحيمعلا فة ورعهروهشملق ه منايقس لأ ةصقوةني دا فنوناممو

 لات دا ل مهل لول لوسر هيقاف تس ةنس ىف هبتاك ملسو هيلعىلاعت هللا ىلص ىب: :ل١ ناكو ىراحملا

 ةيثأ رصخلا كرتواد# عستأو -[دقرصدقنأالا ىدان» اردانمرعأ باك | أرقاملث صحن سو: ءاع

 0 لوسرلل اوم كنع ضا روهوهنيدب ضاررص قنأالا ايناثايدأ: :مرماواوحا سوهدتح جاهف
 92222222 7ا_تبط9قا 22027170722127 01 حمل
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 0 مدن ةحددص

 نم نشذت ا

 ىأ (هالاقنإ ةرجفلا
 فطاتوا:داعلا

 (م.-كلاانأان) ةرامعلا

 ةراهاا ىفهةرنك نيتحتقب

 هللأ ىلسص ىب
 هانكو ميسو« اع ىلاعت

 ىريغا:هسلإ) لهحأانأ

 عم دحأ ىأ(كريغو
 انندءاميقىأ (انمالك
 رعآءانع مريخ( ى ةرخت)

 0 )ىنريخأ ىأ

 (فدا اص) هقصو ن نءىكأ

 9 |هريغق

 وده ةدارز ةخ_لقو

 قوه قداصأريدقتلا 0

 (بذاكمأ)
 ماهقتسا نمدارااو ل دنع

 كلازو 2م

 مكر ل 0

 هيلع هقدص نمهقرسعن

 لاقث) ماللاو ةداصلا

 أد# ناهللاو ل -«>وبأ
 كوضرلعا (قداصا

 ىنام والو قدصلاب

 تاودالاة دايز ن مدل

 دو نك وزة دكؤملا

 كاب فارتسعا ( طق

 لاقل _هجابأن اىورو
 لدباذهف شن رقرثاسل نوكياذا ةمومتل اوهوذ تل !وةبادحل اوةءاقسلاوءاوللاب ىدق وثب مهذاذا نك اود#©#رذدكامو اوقدعد

 نيئمضناذكو نكرسكي ظطو حاففرسك» (لرقلا )3م. مظع ب اج> قلو هلا بلطالا هللا د ي-وث نع «عنماسهنا ىلع

 هللاىف-ص ىلا ن عىأ(< -:ء) مورلا كلمن مل تقاوم عةرصيقاماو ءلعلاهمسااذهوةيملعلاوةمجعلل فرص الون 3 اسامهتدي

 ناخيشلاوأو رمل ءاعيىلاعت



 بذكلاىلا هنومءدم م“ :؟ لهىأ(بذك- اان ةيناثلاءاكل اديدشتب ( هنومبتت م :2 له)هعم نمو نأ ف تىلالا طا خم لقرهىأ (لاقت

 ه-:9 رعمو لق ره ل-ةعلاك ىلع )ديلا بلااذهو (الذاق) ةلاسرلا ىوعدنمىأ(لاقاملوةب ناىل و و لا

 هملع هعقنيمل ند | ءأ ءامدت :الا ةعصد

 نما رهرقكلاا دال ىف

 د-ثنءرتغتالومالسالا

 ىكدلاهركذهمالسا معز

 ناعيئتالاق ىلحالاةو

 ىألوماذهو نمآ هنا

 ىو ناالارهظأ هنا

 همام, ةطتكل نامالا
 ةييخلالاتو ١ ناجل
 ىردعلاىأ (ثراحا

 نوكسونوذلاعّقب وهو
 ناكو ةمحعملا داضضلا

 ىلص ىخال ءوادعل ا در دش

 دخأ سو هياعىلاعت هللا
 ىلص ىننلا مافرد ب اريسأ

 - و هيلعىملاعت هللا

 هنعىل اعتهللا ىذراملع

 تبيع ءارغصلاب لمة
 ريضنلااماو ة-عقاولا

 ناكوهوخأو هفريغصتلاب

 مود ىطعأو ةغلوملا نم
 ىلبالا نم هام ني_ذح

 ٌكِماع فحص: نارد>اه

 هن دح 5 ىلحلا مه و

 ق>_بانءاءاور اذه

 سابعنبا نع ىييبل او

 ام_معىلاعتهللاىذر
 ىأ( 4 ر-ةللاودهنا)

 0 ناك دف مكر

 نيدحتقب (اثدحامالغ كيف

 لق هردص لاح ن هىأ

 نانمل ةاما:هه هدارب نأ بس نالاو ربك نأو آ

 لغوبو هدالبهنعىلاعت هللا ىدررع حقد ءبارفاكك لهذا هلمعد نرتقي ثيح || ١

 000 الا سمسا

 هنيدي ضار هنابهواد نك ل ولو هباق مهص نع هلو سدل هنأ ءهنالهئلاودع ب ذك لاةقرينانددإ|ث عدو

 نامهدعاو وهنومموب نعمل 1التاودقو فيك هاو هلوقرهاظ ىل ءءاذب همالس ايزوقلانااولاقاذلف هدر

 هدوم 3 < لوس ىلا هلجالإ-هيلعيلا ع: هللا ىلص هللا لوسر لزنو ل .ةااماعلا ىف مهلا

 له) نايقسىاللق رهىأ (لاقف) هلوق ووستا رصن ىلعةي ميطنط قلاب نم رشعةن-سكلله و دالعلا

 000 اتا ةبدك ترتسم: راق عقو لهىأ (بذك- !انهنوهبت نك

 لق. لو بذكلامهوتنعمفاسامعاو ى-هتنامهو:هوموعومئثو ىداخىف عقو ه”ههونو امهوهمهأ
 (اللاةلاقاملوةينالبق) ىلوالا قد م ل ممماعله
 الثابذكيهنال_ةيلاماوهللا ل عبذكي و ساذلا ىلع يذكلا عديل نكي ملهناتفرعدةلقرهلا
 هع 0 ل لا الاملوةب وأب رسعلادنعراعو هوبذك- !|هماع سا نلارثاب

 ل_ءقايقعجر مثاو "1 ؛ادد_سهىلامرحلا نم ةليل ىف ج رخهنامعز هنا لاقوهاملاق 45 ةنذك ار

 تاكا افدح_ىلا باور لغأ ى> > مانأال تنك ى :اوقدصلا ةقاملب داود ر طرهدنعناكو حا حامصلا

 هيلعطقسهنااولاةوهكيركت مهنكء لفى رص نعنع اف | غار ,م«بابريغهباوبأ تقلغأ ليلا ثان

 سدحام تاققورادظير رثأ هيف 5بو 2 مع : ءازؤىذلارححلا اذاقه. 1ع 3 ود تحض اامأف ةءاخملا

 هيلعىسعد_عناا اوملعملأمو ورلا ارشعمايرصيقلاقئاندج م ىف ىلصدق ىن ىلعالاةلمللا باملا اذه

 اهعضن هللا ن نهةجر وهوانريغىفىلاعت هلا ءلعش انيق نوكي ناوجرن 8 كونك مشنأ« دنمالسلاوهالصلا

 نألءاذهب وتلف العفو الوقهفلاكخ اك ه مل.“ لامموت نوكي ى>اذههقيدص: اودع مل ءاذ ثيح

 قمر وك 00 .ةسابألاسو جرحت ىعقالا دج لاب فارعلا طد رع

 َّق (سشدر اثر اهلا نبإ)ةلموهمءاروةنك اسةمحءمداضوة>وتعم نون (رضنلالادو) ىراخ+ 0

 نبا ف اك- لا حتفب هداك نبةمةلع نبثرا<ا نيرضغلاو سابعا نءىييمااو ق>سانيا هاور ثدد>

 ا :ةقردتب لو ه ماعلا عب هللا ىلص ذل |هن رفظف نيملسأل هب ذالادددشناكو ى ةرغلا فام هدمع

 انوار ها , ايدل يتق همحأ هل ردى انك اربط

 قذوم تنأو ةسماعن ص نه 3 جا كاران

 ناكدق )ةيباح انوكواه مالا ففاتخ 3 ال رع "التو 4

 ثيد_>حتاق نسلات ركذناؤباشْش دبى ر-هوجلا لاق نيث>ةغب .(اثد_>امال-غ مقدس 2

 اًضركرثك أىأ (ع هى ةماضرأ) حلب ل ىذلا مال- غااودوجولابهدل هع برسل ثودلا نمنسلا

 00 (ةناما ع هظعاواثيدح كةدصأو) ةيضمالا_-فأو اريدو

 رعشلاونذالاو نيعلا ظح نيبام غدصلا( بنش اهي غدص ف ني راذا ىتح) هريغب كلابافودعل اةداهش
 ا نمد. ىك فهرهيسغ ل ةهيفسيشلا ودب امارب_ك سارلا يناعوراذغلا لعأن مه-5ىذلا

 راك الا ؤدشأ اذهوبام-ثل |نسهيزواج مل _سوهيل عىلاعت هللا ىل صءلسةعلد 0 ع .اوحرتع

 10301 ا ب ا د حجج بح عج

 ماع

 ىأ (ةنامأ م ملظعأو)ادعوؤالوة ىأ(اني .دح 5. ةدصأو)نامزالنالاح نافرظل ا( (ميفك اضدأ) ءاح:لالا دح ىلاريخ هأ اوهم المغاا

 هد(هيغدس كى مي ًاراذاهت>) ءادعالا ههتده_كام لضفلا لها ةجح هوادعلا للهأ نم اهنوك!ةداهشلا هذهو ةنايدو 53

 زعشلا ض ايب يأ (بيشلا) )نيعلاونذالانيبام يىلءيلداملار تلا ن وكف
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 0 هلوقل ادب رحاسوهىأ ردةمأدتبمرمخو عفوحاسمنا علق ىأ( رحاس اق ب؟ءاجاسع ءاحو) م-ميلع
 | ىقأ ارفاكءا ارغصلابا ريص ىل:ةفءاةشلا هيلع ساغنكل اوفاصتالا هب انهئمازهد( رحاسد وهامهللا اوال)

 | اذهواهنعىلاءتهتلاىذرةتئاعز ءناخيشلا هركذاكردب نمل _سوه ءاعىلاعت هللا ىلص هفرصنم
 نيدلولارحاسهنالاىذلاو امه ءىلاعت هللا ىدر سابعا نعى ملاوو>سا نياءاور ثيدحلأ
 هياعىلاعتهّشاىلصهللالوسرسأر خضر: نادارأال لهجابأن ار وك دملارضنلالوةبسيسوةربغملا
 رجحلا ىلعءهدبت سب واير اهرفف لفقر وص قمال_كاوةالصلاهيلعل ب ريجهللثمثةرجح ملسو

 ناك دقد_عبةإ يحه.ف مدد أامرعأ ك.ف لزن دقهّللاو شد رقرشعم أملا رضنلاكلذعمساملف أ سك
 دقو نهاكي وهامهللا او نهاك هنا ماقو مهدقعو مهثقن رجلا اني اردق و رحاس وهام هاوقىلادج كيف

 هجزههفانصأ انعمسورع_كاانيأردقو رعاشب وهاممّتلاو رعاش تاقو مهعجسانعمسوةنهكلاانيأر

 هناف 5: أش ىفاو رظنافةسوسوالو طيلختالوةةنخ وهاقنونج؟ وهام هللاوالز ونجم َعاقوهزحر و
 مترة_صقبءاح ىذلاوهو شا رق نيطايث نمناك ثراحلا ني رضنلاو مظعرمأ 5 لزن دة هللاو

 ريطاسإالاوهناه.تمجامم نسحاب سل د ه.ءاحاملوقي واهب ثد_-< ساكت ناكورايدنق ساو
 ىلا هتهّللاىلص هزه ثيدحلا ىفو) رخأت اآ ىف ريلوالاريطاسأ لاوانمامآهياعىلةناذاو هيفلزعق نيلوالا
 ثيدحل اذ هو لو يل ءىلاعت هللا لص هةفعنماذهو (اهقركلمال طقأ ما ديهذي تسملام سو هيلع
 مرحاماو مولعم نهسهزاوجن ال هناح وز نعتكسو | مع ىلاعت هللا ىذرةشئاع ن ءناخ شا اهاور

 هكا تل قرلا كام ىف لخادهنا ل يقوىلوالابى .قرلا نم لذ _هيفمرح؟ تسل ىتلا ة#يدنجالا سم
- 

 :أرملا قر <وزتلااهنءىلاعتمللا ىذرءامسأ لوق فكلذب ىم_سدسقو عضبلا .
 نمهدب عدتالق ملسوهءلعىلاعتهنبا لصد. بذخأ:تناكةنيدملاءامأ نمةمالا نا نهرماماذهىفاندالو
 قدر و اذها ّمعىلاعت هللا ىذرة_كئاعمالكو اه.ك وأه.ك نملئاك ناك هنالابتجاح ىضَقي ىتحا هدد
 تالاف لئاحربغن مدان لاحرلاةعبابك اهنا مهون موضعي ناوءاسنلل توهملع ىلاعت هللا بص دعب أمم

 اذاىنلااهيأا, هلوقىقه.ىلاعتهللاهرعأامتانموثملا نمرحاه ن1 لوةيناكاسمنا اهنعىلاعتهتلا ىذر
 نمامالكك ةءبابدقلات هيرقأ نة كلذىلءنوعباب محرر وقع هلوقىلا كعب اس تامموثملا كءاج
 ىهقالاو اهمند_كاصمريغنمادمّناكن اق نهيدأ اسمان هةعب أملا قدر وامو نيدنال سمريغ

 أىور وعاسنلا حفاصأاللاقوهدب ىلع هعضوِب وثب أ سو هيلعىلاعت هللا ىل_ص هنأدر و هناللئاك
 ناك سو هيذعىلا عن هللأ ىلصدنأ حلا ص نينابأ نعك راغداوف وب وثاقوفنمهد نذخأت نك نبعا

 عيب _بوعيلعىلاعت هّللاىل_صهنأ ل يقو هيفاهدي هتعباب نم سمغتوءانا قءام هدب سمغب ةعبابمل
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 هللأ ىلص هنأ ىضت#ي |معىلاعت هللا ىضرةشئاعمالك و هنعىلاعت هللا ىذر باطل نب رعةطساورءاسنلا ا

 ىلصهق صوف هذعىلاعتهللا ذر ىلع ثيدحىقو) ددعت اعلق مالكلابالا نهعباس ملا سو هيلعىلاعت
 ىلا عت هللا ىلص هتمصع هنايب مدقتو ءلثامثىف ىذمرتلاهاور (ةجهسانلا قدصأ لو هيلعمّيرا ىلاعت

 ىلاقو) ىقأيسإكلوقيام لك ىف«ةيدصتبوجوو غالبالا هتافاذملاو هسولو ب ذكلا نع سو «لع
 هيلا فرصنا جديحصلا قاطأ ثيحمنال ىراخبلا يح ىفوأ حيحصلا ثيدحلا فىأ(حيدصلا

 باطما ىلعهطيض مدةتو(لدعأل نا ترسو تبخل دعأ ل نالدعن نك و) ىلوأ اذهو
 لاةيام_ّثنب قرفدقو كح ولدب كل وبدالا با, قىراخبلا ىذلاناالا هيلع مالكل اوملكتلاو

 | اهريعضتاولا سما لوف ح رهواهترتنر وت سورس ع ل ل ل
- 

 اعأ(م ءاماق مءاحو)
 (ملق)ود_تلامزلكو

 (رحاسدبا) هعسد3ىأ

 نوضحو هئديغىف

 يكرس

 ةيفانلاًالبةيقنملاةردقملا ٠

 وو (ثيد س#افو)
 لصدهنعىأ هنعةحست

 نع نا>مشلاهاو رام

 ىلاعت هللا ىذرة-كئاع

 عب (تشلام) بع
 غو را 0 ل

 ءار رسب (اهقركاال

 لاقد ناكل موأاحاك:

 راق عونا
 اهقر عضد نس ٌ رظندلف

 تنأىراخملاىامامأو
 هدب ض يقف ع_دابنةأرعا

 نموأ مرحغأ ىلع لو هحذ

 ثيد>قو)بودلا فوق
 بلاط ىنأ نبا ىأ (ىلع
 هقصو ق) هوجوهللا مرك

 وهيل خل اعت هللا ىلص !سو4ل عىل اعت هنا

 مال دقو انأم واناسأ

 ى) مسوعيلع ىلاعتدلا
 ثيدلا ىف ىأ(جيصعا أ
 مدعت دقوهنععصىزإا

 نكلس<و) هركذ
 لدعألنا) عد ران( لدعب

 ملكتلاب( ترسخو تءخ

 سدر 3 اك وأ



 (نيرمأ سو هيلع ىل اع هتلا ىلصهّللا لو سر ريخ أس اهمعهريغو ىذمرعا ةياور نم قم سأم ىلع ىأ(اهنءىلاعت هللا | ىدر ةثئاع تلاقو
 وبألاق)ا هانعمنأمب , وهاني ملح قدس (هنمسانلا دعب ناكاتاناكنافامان كي حلامامح- 3 طقةهح_سىقددز د 2

 فيفختب ( م.ق) ةفوكلا با. رباةعنفدودادغببتامةغللاو وحنا |ىفاماسا ناكوةدد.ثملاءارلا حّتشب ( درب ا) ىرمدبلا ىأ(سايعلا
 مسا ار وصقمءارلا عفو فاك-لاررسكد( ىرسسك ) ىفاثلا ىلع ىك اطنالار مدا ١١١ .ناواهديدشتنمىلوأ نيسلا

 0 ا ا م حل

 اا ا از اعلا رطب وما فورا د فعتناوهمسا  قلتعا هناو)لدنعب تتعمق || 1 1 - 0
 لوسرري_امامعملاعت هللا ىذرةثئاعتلاو) هركذ ةفالصةمهيقمالاكلارمدقو ةيدثلاوذوأ جراخ م 30 ا 1 2
 ساالادعب ناكاما ناك نافاا نكي ملامامهرمس رات خاالا نيرعأ ىف 5 ةماعلا فما لك هللا ىأ( 00 0 0!

 هتفعو -وهيلعىل اعت هللا ىل_صدهتلا دع نههيفا هنيعب مدقت دقو ثيدحلا اذه قد كلا ذاك (هن 2 كا 0

 هللا ناك ن أو هيفلاكاالقسانلان اكن اري اوان دلارو أن «نارمالاو هيا عضارغعالال ؛->والذ ا 1 1

 ملسو هيل عىلاعتهّللا لص هريخمالملاعتهّنلانالهيفهتمأ عوقو ىلا ىدون امممالايدارملافرهاظل اوهوىلاعت || نو 0 3 37
 مهعقويوهدابعلان عمهلغشتامندلانافهتمالو هلزوذكلا حتف ىلع فافكلا قزرلا رأي 0-0 معو ملا نسب 0 0
 ة-هبرعلا مامارعك الادمع ني ديرب ؛نيدهتوهو (دريملا سايعلاوبألا 5) هلي كد و ا 2 1

 كلتا لصورد الحك لعل هركذامناهنعاته ىف نصملاإةنامو 2 راوثلا ىف ةروهشم ةتحرتو ك6 000
 مسق) هيقهدث اوال هنأ لمقام .اءدرب الؤوهللا ن م4 ا ىلا رانا نعال مااطتلا ءامهوإ_توهماع ٍِ 5 : 0
 هناالاورمخررعم سرفا|كإمن لكل مسا مدس هناكوهو عافت د- وف اك امسكت (همانأ ىرمسك قام ا 5

 لاقف) مهمظءأومهرهشأهنالإ وهل «ىلاعتهللا لد ىنلاهنمز ؤدلو ىذلان اورشون أ ىرسك بقل| 0 0 ٠
 ىذلا(ديصال غلا ءوب و)'عدصم اديدشلا عرلا سءن مب ىتحىطغتلاو(مونلل جرلامونعلص أ د2: مابي _ نجت

 كا تلا و سو لح ا عودنا لاعرو اهرحو سم علا ةيذأ ءددعل كول ادد تيكن ناك 0
 ةمدانموءانغلا عامسوهللا,دارملاولوحولا ن مهفاظتلاو لاما ن مةمالسل اوهيقحلا اصملا لهل (و عللاو 31 0 7 *اإ

 جئاوجنابدارملاومغلاو رطملا نموحلاولخ ىأوحصلا مود ىورو (جث زمنا دولا دعب داداطسسلا |! كر لاو برا
 هدردقو ةغللا ل هأ ضهدهركنأوةحئاح عج وأ س ايلا ال ىلعةجاح عج وهو سانلا حلاصم ري 8

 هجوالف هوجولا ناسح دنع جئاولا اوبلطأ ثيدلاىفواريثك ءاحصفلا مالك ىفدرو هناي قيلاوحلا م س ومنا
 هلا رتعا امو هيقعذاملامدعاع جئاوحال موملاكلذريتخاأسعأ وةردلاح رشق ءانل صفارك هراك_:ال 9 0 0: 1

 قاعمسلاوىواخلا ظواحلا لاّتدقىرسك لداعلاكلملا نمز ؤتدلولاق ملسوهيلعىلاعتهللا ىلع 2 1 س 7
 نمد_>ىلعر و الن اك هناف مهوتاك سايل داعلارهفصو ىف نكي :مجدولو عوطوموهت ه]للصأ الهنا ىلارسظنلاو ىلا

 ايندالهةبحمو هلهكه_ىفنل هملظو رفك ىفاني الكل ذإة بسنلاب هل دعفامندلا قوقح ىفمهملظنالو هتيعر

 لاق) هلوقل ةعطوت هتصقركذو ةةيقحتلا دعلاب هادهشناالمهنمءاعدا هرهتره كل كلذب ف صوهنا لقوا

 حتقوواولا نوكس عمماللا نومض» نوثد-هلاوةيتحتلاةانثملانوكسو واولا ومالا مّتفب (هن ءاخ نيا ”
 ماشال قطن امث دادغي لخدىفادمهلابيدالا ىوغللا ىو>تلا هر ولاخ نيد نيني_بحناو هوءام ||

 ةدافاللردد:وقاريسلاو ىرابنالا نب ركب ىأن ءةيب رعلاذخأو هدالو 1ك !ةلودلا عيسسدتو|

 لادلا سرفلا ىأ(مهفر ءأناكام) ة هد اال نزع ع تابت بلو قاوحو شوو ءاح فيل ان هلو

 لاوةغل سام كا ىعماذهنالاهر ومأرب دن ىأ (مهايندةسامس د) ىرمسك ركذميلع

 قكو لدعلا مهامهم

 نيا لاقو) قدسصلا

 داولاو ماللا حت ( هولا
 مسك و ةينحتلاو وكسو

 مال مضيلاةيو ءاه

 هيد متوواو نوكسو

 ىوح ا ةقوءاهى# 2

 نادمهن . 5 ىوغل
 فاي صنتتت ةقوسوبمف فاذا جيانعإ مالاو ضانلا فت ةأمدمق

 ٍ دعك درا اد تار الا نحوك ةمجعملالادلاو ميما مب

 لوقو باح ونوىرقطلادها>منباو ىرابنالا نبال مءاملعلاةلحا [لردأ ودادغن لخد

 نك واهتدايز رهاظلاو ناك ل يقامتومشب خسنلا ىفاذك ( مهاد :ددسأ سن مهف رعأن اكام)ةريثك ف يناصت هلوهئاحث 1و نيعيسةخس

 , مهحرخ "ايقلعت امفرعد د نكد ؛مومهايندةسايس مهفرعأ ناكامناهنا ا صاحو ةيمجعتاموةدئاز ناكوأ ةذو دوموأ هلو ماقل

 ىلاعت هاوقب دهشتسا كل ذلو مهالو مودأب - سنار نم



 بحاصةيزح ىالخ ةءفنمرببك همّيسىف سل هناءإ_هاحو (نولةانم_هةرخ“الا نع مهوايندلا ايا نماره!ظنوملعب)
 (أزج)«نعوريسغو ىذمرتلاهاورام ىلع (ملسوهيلعىلاعت هلا لصانيدن)ىلوأ ف يفختلاب( نكلو) هلوقب هكردتسا اذهوةوبنلا
 (هلل) باز مطتدقوعفرلارزوج وبصنالا.(ًأزج) ماسقا ىأ (ءازجاةثالث)ه-مويتاعاسىأ(هراهن) مسقىأز مهثىازلا ديدكب
 ك_ف:لنا ثيد-4 (هسفالأزجو)هة>ىلعمهلاراثيا( هلهال)نبه>ولا (أزجو)ءاوساعدرك ذ.لاةةشالانامايقوءاضرلا دقت
 هريغلا م5 لخدالهسفنلهةصح ىدملاو ب رغملاثلاثلاو رصعلا ىلا ىنائااورهظا | ىلا حسمصلا نملوالا ءزجلا اذهل عا مئاقحَكيلع
 اضأت قولا كلذ لءجهنا ل صامل او مهتاجاح بسحب امو.عىأ (سانلا نيب وهند. ءءزج أ زج ُ) هلوقل ةماعلا نود ةصاع لهالا نم
 ةينيدلادثلوفلارهدافأوهيلعلبقأ ١اس هيدلرض>وهيلاجاتحامممدحأن اكن افق للا موعهسفنب هعفنل قحالاتقو
 دئاو_علاو ةيوثدلاو 1 2 تب

 ةعفانلاةب ونعم لاوةمسكلا نعمهوايدلاة ايا نمارهاظ نوملعي) مدت ك أطخ ب رعمهنا فن رمل هلاسر امكن با لوقو
 الاوةءورخالاتاحردلا ىف || اموداعملانءاولفغو الذب اود. ةنومهتكرحو مولك أومه.ر شر أ اوفر عمنا ىنعد(نولفاغمه ةرخ "الا
 .ٍ رعاشلا لاةاكهستةا امي ةهداماذهوه. قولي

 رصبملا عملا لجرلاةروصىف « ايحاصك ل ىرتناةيلماا نمو
 رعش مله-ثد باصتاذاو 5 هلام ةمصم لك نطق

 مهايندومهشاعمرأ نوماعن مهنااههنعملاعتهّللا ىذر سابع نبا نعال#:نو رسفملا هلاقامسرقي و
 أرح مل- وهيا ءىلاعت هللا لصانيدن نكاو) نوذي ونوشرعي فيك ونود هك ىمو نوعرزب ىم

 وهو هنادوأ مسقمل_بوهيلعملاهتهّنلا لص ىئلاورك ذاملمهمانأ اوه سق مهنا ىنعي (ءازجأةثالث راجت
 ة+>-ف ىو نيمسقماونممسقلانمبناّتشو ه.نعالاميفهرعنمتقو وءزح عايض مدعلامزسرثك أ

 دا ةاعارع ل غمش :

 ن-ءهغا رقلةصاخ

 هيلعدضو رغملاتامحاولا

 ىلاءت هللا قدح ةهحنم

6000 
 هللاومهالامهالا مدقت

 ىأ(ناك-ف) لعأىلاعت

 أنجو)هتييوهل-هأحلاصلىأ (هل-هالأزجو) هيحو ىلنوهللاةدابعا ىأ(هللأزج) واو نودي نك هةصاخ ءزجىف هيداعنم
 هبصاز وك ةثالثلا عضاوم لا ىفأزج وةيويندلا:رومأ ن مكلذوكو همر شودلك اناصو هع (ه_قنل

 يم

 (ةصاخلا,نمعتن هسعن
 د ا 0 صاخلا مسقوهسف:هصاخلامسقنيمسق ءلعجىأ(سانلا نيب وهندبهءزجأزج ُم) ىوراذكو هعفرو

 ىل-ع)هتمدخ باحأو نيتي ) مو هيل عىلاعت هللا ىلص(ناكف) مهتتاوحو سانلار وه هكر تقوم دس حك

 مهتجاحهاضقىث(ةماعلا رم (ةماعلا ىلع) مممبرق» نمو م مع ىلاعت هللا ىذرهوار زووهو اعل مهوه.اخك أ نم (ةصاخملاب

 ةءعقنمق هد_هاملا هبلطيامىلاواوقوىنوربخأى أ (ىغالب اعيطتسال نمة_احاوغلب 0 ةصاخال(لوةيو)نيماسلا
 م - 1 ملسوهيلعملاعتهللا ىل_ص هتب اها هماللك ىلءةءارحلا مدعلام | هنتجاح ىنغابي ناردقبال نم ماوعلا

 اونواعتو ىلاعت هلو_ةل || 7 202 هللا 0 10
 هلوقلو ىوةئااو را ىلع موبهللا هنمآ اهغالب |عيطت_سرال ن مةجاح غلبأ نمهناف) هلوقي كلذ ف بغر مثىلا لوصولا نعوزجعل

 مالسلاو ةلضلة1 3و بادعلا ن «فوخىأ عزف ىف مهلك سانلانوكي ثيحو رشحلاو ثعبلا مون وهو( ريكالا عقلا

 لا كاع 1 اذ َّق هلءج ىعمدلاب ةنمآو ةلاه ىلأن بدنه ثيدح ن ءاذهورانلا ىلا فارصنالا مود وأةخفنلا موي وه

 تا ٍ 4 ام 7 كه < ١ 200 ع 5

 ناك ) هلي-_سارعفدوادوبأءاوراك ام.ْمعهْللا ىذر ىلع (نسحلا نعو)ة-هايقلالاوهأن ه ندا
 اذاناطاسلا دسخأ ن مب وقعلا ن عزام ذخالا (دحأ ف رقب اد ذخارال بو هيل عملا ىلص هللالوسر

 بنزلادانساوةمهتلاءاقلاو هلههملاءارلا نوكسو ف اقل حمفب فرقلاوهتمردصامىلءءازاحوهسح

 ىفارع_طلاهاور يك هلايعل

 ىعملاو دوغ.م نبا نع 0 للا ناو دوج يم : مم

 ةماعلا خيابتي ةصاخملا رارأ| ل د فدقب ةخ-ذ فو فور ةموهفهتمهتاو هتبعىأ لجرلا تفرق لاهي ىلحلا ناهربلا لاقوهريغل
 222ي25222يرزججهل2ه لس

22222222 
0 

 همه .ه

 777جم
1 5 5 35 

 حوط توكل اواصوأ مه لوي ناكو ىأ(اوذلبالوقي و) كلذ ىلا لصو ب ناسنا لك سلا ) نا

 هزمه(هللاهنمآ ) ةح ص ةخ..:ىفاك اهغالبا ىأ ( عميطتساال نمةجاح خاب نم) ناشلا ىأ (هناف) ىلهتجاح غالبا ىأ (ىغالبا
 ءاور داتا 2 وقعل اهلا فارصنالاةلاح وأةيناثلاةخفتلاتقو وهو( ربك الا عزفاا ءوي) ررضلا نمنءأق هاءعجىأ ةدودمم

ءادر دلا ىلأ ن عنس>ح د: ريمكلا قىناريطلا
امقل مود طارصلا ىلعهيمدقهزلا تدث هظفلو

 2 اوربلثامشلا ىف ىدمرتلا طولاذكوةم

ر ف دوادوبأ ءاورامىلءىرصبلا ىأ(نسحلا نعو) منع ىللاعت هللا ىضر ىلع نينيسحلاهرخأن عن سحلا
 لهل لود ناك كسا

 ل هلوق هءمو هبسك وهبندب ىأءارنوكسو فاقحتةب دحأ ف رقي ) هيزا<الوهذخاوبالىأ(ادحأ ذخاؤدالإ بو هيلع اعت هلل

 هيلاهبسنىأهورك-!ابهفذق نم ةمجعملالادلا نوكسدحأ ف ذقبةخسنىفوهيمرودحأن ظبوأ ف رتق» نمو



 وبارك ذو) صيضخد عب مهءثو وفالمأةذخاؤملاهي اع ثدترثءاوسد جى >ىف دحأ ماك ىل ةءالوك أ(دح أ ىلء اد قدصبالو )

 ههدح وهللامرك ىلعن ع مإت الدف وم او هد .مىق هبوهار نيا ءاوراذك وةبريطملا ةميسن نيتحتغب ؛(ىرعطلا)رب رح رد وهو( رفعج

 ثيد# اذه :صملاداعأ اا“: د (هنن 0 .اهاحلا لأن اكام)العتدصقامىأ(ئئ بث: تممهاممالسلاوةالصا اهيلعهت ء)

 (هللادوحت) ن د 10 مل مر 1 ذامعيجىفىأر هظأوهو بصنل أو عفرلاب طمض (كلذ لك نم» مربغ) هلوقةدايزةداقالدمدقت خانه

 نيد وىدب) اهذاموالئاح هلوكرمص» ىأ

 4 لقوءرملا نيب لوحيدنلا

 ونألاكو عنوزج 4 ىأ
 هلق هيلعكإع لمع

 ع
 امهم تممهاملكد ىأ
 ىأ( وسلام .هام)

 هنوصعو قمع و اذبأ

 (هتلاسربهّللاىنهركأ ىت>)

 دعينا موكعلاندو
 روتي هنوع قعد

 نس -_ هتةفااخمدوحو

 نيتلاحلا نم نيثرملا

 تلق) ءلوقبنيتروكذللا

 ىفل ىأ أ (مالغل هليل

 (ىمىعرب ناك كولموأ
 ىريغ مغوأ ىمنغىأ

 ىبص هلوةلرهظالاوهو
 نءاه لس .و4ءاعملاعت هبا

 ىنعي اهاعردتوالا ى
 تنأالو ل ةمغلا
 تنك مث :لاوهللا لوس راب

 لدالط رارق ىلعاهاعرأ
 نأ هيكل الكلك

 ةسايس ىلعيم 4
 ةقفشلا لمده ىلعةمع رلا

 نادغبس الو ةسجرلاو
 هره_ةلوأ هلمنغلا نوكس

 هند هع تناك نكل

 م .عءارناكنمتسمتلاو تدنعكىأ(ىمنغىلاترصبأوا) هلوق

 ثيدحاثلاودوةعلاك هل عج مساواباشراص ىعع بشر دصمنيشلا فب بابشلاو(بابشلارمسنإك)

 نااوملعاو 0 ل ناخب مد 58 ا1[؟

 اي لع كلم دصن مكدالىأ(دحأ ىلعادح أ قدصيالو) عصا,ءاهبتك وءارلا لدية مجعم

 تايثاربغنم هلوقدرح؟قوقحلان ماقحوأ#ب وقعى 22 ؛ارمأهيلاهدات_سايدريغن >> ىقدحأ

 هد نمرعلا ناك ام رهناوهمو ع ىلع سل اذهن كلو سوه لعىلاعت هللا ىلص لد عن هاأزهو هلاعأ

 مامالاوه (ى :ريطأا ارقعح وأ آخ ذو) هل[ |ةيلح ةومنا اروئيبف شكت وع ريخ ىلع مدعي و هقدص

 ىق ”الاهثلا هرب هلوقىلار ازعل ءاور ثيد-<| اذهوهتجرت تمد ةددقورو عملا ىربطلاربرح نيد
 مالكلاوثد هاكحافا اذهمدق:دقو(ئذب تمم هامل سوهيل هللا لص هذع) ههج وهللا مرك( ىلع ع)

 همضعمهللا ناو وهألا نع بوهياعىلاعت هللا ىلصه>ةعنايد وهورخآضرغل فنضا|هداعأ ا؟اوهيق

 ناك ام)هرخآ ىلا نيثرمريغ وق ىهو الوأ رك كن 4-م5 :هدايزل .داعأاعاىليق قود .رمأآلو أ نمكلذنء

 راعتسا(كلذ نمدي .رأامنيدو ىبهّللا لو < كلذ لك نية مريغ) هنأيب م اك( «نواتجي ياكل لدأ
 هلقه دلع ل ؟ىأ ديبعوبأل لاو هملقو ءرملا نمد لو كاع هلوةىاكع الل ىدو ىش ند رحال الثا املا

 ىلا ءت هليا ىلص همصع هنأ ىعلاو 4 اهاحلا ل لهده ءلعناك أاةرأ ا اكلذوءاشد د فيك هقرم 5

 ىد>] وهالكا اعرشح 101 م او واق هنلا فرصىأ اون تيما مز نع تودع

 ىلص لاققق ن نبت راق هنمهام نمد م-الو براين: ىاعجوةثعبا ايىلعهللا ن ره ىد> ىأ(هةلاسربهللأ ىمرك أ ا

 31 |0 د لاسقا سما وع (ىمىعرب ناك مالغل ت تلق !سوهيلعملاعت هللا

 ناك مالغلاو اضد أم هريغل نوعرب مالسلاو !اوهالصلإا مييلععايدنالان ا كضو رقص ءمل

 درو اك قال اعرآسيردنو لالخ سسك ل |يصتئاذ_ هىفوةيدابلا ىفهقفارب وهعم ىعرباض:أ اريجأ

 ىعرالا بت نمام شدا ىفو تا عن الا نم هيفام عمه ءرنعلوثسم ك.اكو عا أ 0

 ةلهاح منغلانا هةهكح ل يقوةكعطي رارقىلءاهاعرأ تنك منلاقهللالوسراب تنأالو 1
 لبقو مهردسدسوهو طاربق ع.ج 37 هلاو ىلخ !ةكامجم نس اع 1
 ار 00 دريل تدم اود هون عمن هنالءوركنأ وةك حج |هنا

 رادقم ىنهكهنا ىد_:عولاذريغ ليقو مههدب باسنهنا لوقو ىن»ملا|ذهبهنا ىليةهيف طاريقلاو ثيدحلا
 هلوزععماذ هىقو اهمها صاصتخا الق هريغاما واهم صو د هنالةحا سما ىف مهندي فو رعملا ضرالا

 نالابتاةحو اهتسرحول ىأ(ىمنغىلترمءدأول) هلوقوبيغلابهرامخال سوهيلعملاعت هللا ىلص
 ثدحتلارمسلاو لقي لتةكرمس رمس (اهبروساؤةكمل_خدأى>) كلذإراعتس رظنلاورصبلا
 هيفءلمهسواجاليل مهثيدحهىمسفليلقلادا 2 ىقوةرمسأان هرمعل ا ءوضهأنعملل_صاولم الاب

 راسة كير مس لو سدنأ 1-0 افصلاىلا نوجا نيب نكي نأ 3 اع

 نحل

 رمقلا ءوضءلصأقرملاوارمةماللوأ اقلط مال !ثداحأ ىأ مىلامكو درعا تفي (اهجرمساوقكم لد[ ىت) ىف ىاعسإام مة

 هروس ةماعتناكو ل الابتدملا لوخ نوعمتكا ناك نر ا ل هلوقهنموأ روس لم 1 ,د4 !لعجو

 بالا اظؤاب ىحدلا لصأىف ا عقوو سلا يديرأ(ب اتلارمْس [ك)نورج# هاوةبمتلامهمذاذلفا رمشدابامهتيوستونآرقلارك ذ 2

 | مه رك” لقو مه رك ةرثكو مهركس ةماغل مهردس مهداقر و مه رهسلاحمه رةددهاثمقمهرمتااهباثمارمس رمسأف ىبحملاو



 ةلمهمعتفب (افزعت عمت: وه-_كاتازإت الآ اهيفامىأ (ةكمنم رادلوأت ثجىت>) رملادص#لىأ (كل 8 ر)

 3 يفشل (ةكمنم رادلوأت ثجىدكلذا) مدل ا ها مح رش ىتفلاكندلا|

 دعم فلا ىقوناسنالاهءى-هأل ام 2 ب 0 :رءءأق :وةم>ءمىا ازوةل منيع (اف ردات تم رمل نم

 تا ردا | رعموأ سايل فالح ىلع فزءاهد>او وىهالما ىهو ف زاعملابتعللا ف رعلانيعلارصتخم
 هل_ادوأب ابلاج راغىأ الا ديرك هحعتو هلوأ مضيف د عج (فوغدلاب) فزع عا لك لّدةو فدلاوأر وبنطلا فزعملاو

 ةردعد و نذالادعد وأ 5 لجالحلاهبثهيفو اراطواحاردةماعلادذع ىمسا ءفو رعموهوءاسنلاهبرض ىذلاوهو
 ىأ ردظنأ) باجحلا هلجاج ىنغتي فدرامز « هلصفقي ىذلا فدلافنأاك

 ميل رظنأ ىفوك لاح || نويعليام( رظنأت سلف مهضعي سرءاريمامزلاو) كالامدهركو ةيعفاشلا ضءبهز وذ هيقفاتخاو
 لجأ نموأ مهوف عمسنوأ | برضوا هيد نوكسف مضونيتهضدنذاو نوذلا سكب (تمذف ىفذأى عيرضف) نوبعلب نيذلاوه
 عمستو مهيلارظنأن أ || ةميخلا يرض نم راعت-سموهر عمسال ماننهنالعمسلا ع :مدإ_صأو مونلاءاشغنن اهنذأىلعهللا
 ةغيص»(برضف)مهبدل | مهيلعتي رض بغارلا لاق م-سلا نعةبوج < ءاطغ تت مهناذ ناك |هتكت نمل ةيطغملاةميظعلا
 (ىذأ ىل_ع) لوهملا || هيفوفهكلاىفمهناذآىلعانبرضفريعتسأهنمو هيلعتب رض ن1 ةميلا فاحتلا مهتفحتلا ةلذلا
 نكسدو لاذلا محا سوهيلعىلاعت هللا ىلص هاهللا ننام ص هنذىلع برضق فدلاب رض عمسدل بهذ هنالانه 1
 كيدشتو نوثلا حمقبو هراعتساه رفق هتومن ىد هتسحوهتقرح ىت> هن دما(” اكفا درح سم ىأ (سمشلا سمالاىظةيأاخ)

 نونلا ءاكتملاءاب زمعملا نيا لوةىف أك فاو نونلارسكب وأ ماكتملاءا

 ةتاضالاءاب فىءودو نائسو هيمن ىل ىندقتتلا ىضفأ 5 [مكنوصغلا فارطأب ذ-# 2 رلاو

 ىأ سنحا ةدارا ىلع اهءادر سماشلا ىلع تقلآ « ىحويسلالاذأتةتغ ليتاكو
 2 نما هللا ىنمانأ هدد ريامزاك اذاهرطو ىذق نم( أيشضقأ)و) فوقدلاه-.ةبرضىذلان اك. 1لانم(تءحرف) :

 62 ندع د كلذ نم أيس عمسوملىت> مونل ا هبلغفو الا مهيطاعت لق سلجل_سوهرلعىلاعنهّثلا لص هنأ عا

 6 هعامس مدهب:دهاشءاغلاوهيفجرحال هنداراو كل ذب همهدر <#و ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلهّللا ةمضعل

 ىأمهماذ [ىلعانب رضف عرتشتم لو هلع فان هللا كضوغو ا ةليد نم عرش ق اعز ع سوت وك لذ نم يقسيلع مرشول 0 هن هلوقهنمو تاكرح |  .«ةم1و :ءلعىل عت هللا لصوهواذلبق نم عرش امر هنوك و كلذ نم يش هيلع مرح نكي لهنا
 ١ ىلا عن هلبا ىلص هلوقك ةروه-ثملاثد داحالا ىفاهتعى مالانتلمىف مارح فزاعملا نا لع او لمريغهب

 رسكب(تمذق) مهانعأ 00 . 0 . 3 . :- _-- | . ! » - مس دع 3 - 3 ٠

 : ىفدلاز وجنممهفاهضعب ف اتخاو فراعملاو را نولح_ ماوقأ ىمأىف نئوكيل سو هيلع

 حب لادم اه عر بص ةموظ:مىفوفيع_ضلوةهنكل!ىدرواملادوولاباخ-_ءلحماو رطع لوةبهانعفنو ىلاعت هللا هجر

 ةمصعملا نم تدصقاممىأ 5 0 0 5 5 5 ات ميخنو (أينضةألو تعجرف) نال نلت تاع نامل قيلت تارت راعلا

 ةمدعتملا ع.ءارشلا 0 2 0 0 _ - وع ااا اساس ايضازلا عامل || ا او ابك 0000

 ىناصأ ىأ فارع م | 7 د ويره وجا سجتا| ةحعوإ مص يا احح تا
 هز-لاىق .تممهامم 4 0 راووو 4 : 1 دوقة موانع -ىأ(ل-وهي عدلل كصوراوام 0 ىلاتن جسار

 كولا سومصدف لوالإ| يمت 0 ا ا ان ل دا هس
 هوجو هملحوهمناصر و هنا زديأواولا حمي (لسو هيل عيلاعت هللا ىل_صوراقدامأو) (لدف) حافي ونيسلا مطب وهو ا



 ىألدس 9 رمش حقت مطب ,( هندوت و] هةليكسو هنن :أامطو |5 هنوك شو هنوكسىأ (هتمصو)

 1 201157716 71575-101:00530051015935-71957215 طل تس >7 2 ح دتنلألا 1 1757-515 1 177 17 < 2777717 17 تف س77 7 7 مم هل-عو هلوققه.نأث

 ل عال هتامهموهندشتو
 ةيقوقلاءاثلامضد( هندؤتو) راتولا ن موهوهنوكسىأ (هتهصو)ل لاو هورقولا نمهلصأو اراقو
 واونع ة.1ة:مىانو لج مل وىفاتاذا ل _عفىؤدأت الاقدم قاتلا هول سهما لادلاو ةزههلا حقو

 مجان( ىلا 4 ىلءوبأ ان: دق )هك وأسو هوس ه2 2 رطو هنريس ىنع عمن رمض نزول (هند- هنس>و)

 ةيشاسملاو اقسىذلاءاملاز 0 را !لاو(ةزاحا ةاحلا) ءةجرتو هطبض مدقتو

 ءاملا مقنالغ اولاوو ىمااعقل|لاقك ةيشامو كضرالا اناا كلام_ساذاىفزاحاف انالقتزحتءاه:ملاقي

 2 ةءاعووهتةلخ هيأ 5: :ةترسعضوملات حوةيحانىلع ىأرتق ىلعزم> < |ناةدامعز حسسأف

 سدقلاْئرما لاق هيدعد هتزحأو

 نيتمسط» (هتورول)
 لدور ههذواو نوكسف
 نسح وز ددشتق معدن 9

 هم رطو هنريسىأ (هيده

 قئاقح ىلع ةلهثسملا

 هنقمةح قثاكدو همعل رش

 ءاقلاباذك (انتد-فل)

 خ_تذلاىقفام ىل_ءانهه

 (ىباي 0

 ةيمكل در دشن مج حش

 ناسيك واه نونمث

 اعونىأ (ةزاحا ظفاحلا)

 أمن وةزاحالا عاونأن م

 هكر ارا
 تاباقىأ (تضراعو)

 ىورملا ىأ(هاتكبىلصأ)

 لق:ةعرافةىذت مة نطدانب « ىحتاناو ىحلاةحاسانزأالو

 زيجماإؤتلقحالصا |نيالاقىبتناجا ا نوزيج مهتابموحدافافوصل ] اوزيجأ لاقي :ىد> هلوقو

 3 ءاورلارك ذىلا ةجاح ريغ نمرح فرحريغد هيد عمق ىتاب ورمو وأ اعوم فاران لوع نأ اذ هىلع

 لوةيففورعملاوهكلذوةحابالاونذالاو خد وسنلا ى :ءعةزاحالا لعن ن مكاذىلا جاتك : وكلذو#

 ىذلاف4-2 لا هسىلعف اعوم سم هات زحأ مهمل وق. نموالث«ىلاعوم مهب اور نال_هلتزحأ

 ىقنذالاةْغللا لهأور 1 ذاكاعدقبر هلا مزلك ىةزاحالا لدالان ألعالونأ # ىع من !هرمطظذ حال

 لهأ ءالكولامعتسالا هيت هند 2 فرص هح مشن ,عذ+ ان نه ناك اموفارصنالا

 دح أىلءرصةقي دقوىفاثلا لوعفللةزمهلابىدع منهي ءمودز واكاذا ناكل زا نم|هنالةمطاقةغللا
 ىد> عابونذالا قاطم ىف لمعت-_سا مثر ورملاوزا وحلا ىف لن ذأ هزاحأ ىنعمواسك ب اي نم هنال هيل و ءقم

 ىعمعترئاحااذك وهتعم_-ايك ةعذقةا فا ءذ_هوهنعةياو رلاؤفهذأخ.يشلاو زاحأ ىعفديذ ةقيقحراد

 نياازعىذلاو هوم دع "لا لما مالك همهو اك ءاملاب ص ةكالوه_:ءىارصنالا ىف هاطعأن 1نذاب 1 0 5 هناكىطعملانالاذ_هنماسمنا لمةحمناالا هّللاهجررج>نبا ظفاملا هلاواكةثدحم تمل ةيطعلا ا
 .«(عملاأذ مس 3

 اذكو هن ذأ ىن-هل لة: مئازئاج هلعجاذ |هزاجأن ءلب هلدج والءاملازاوج نمةذوخام هلوقذجال هلأ 0 مالف
 ىل ءو 4. ةرقح ىلع هاجر وحذف ةيدعتلا ىفةقل اع امهشسب 0 هنأ نيم" دنو هلوق

 نمزاحأو نذا لعل معيثهنودب وفرك د>اوأهيدعت نأكل ن ناو تتر كات نا 1١ .تا[ةءزا

 هل :اناذاه-صراغلا ةدهنالتعءار ةلالاح<“ ا م كباقأ (هنأ ةكبتضراعو) فاك _ريغ

 هرأثك هدي ىقو هل لب .اةموهو هنمةءارقهردت دحهنا ىنءلاق ثدد ا ان ف نيمماذ- هىلءمالاكللاو

 ةدودمفلأ متةحوتفملا ماللا في محو هدد لمفلاناذلار كك (قالدلا سابعا اوبأان'ا دحلاو)

 حم مأأ صعد فد >وو ههدد_ثمهمالن | ىلا ناهربلالاةوول »عجءالدىلا ه ةمسل هدد_ثءءأبو

 (انا)ةدودمفلأ اهدعد
 انت وا
 مدقت (ىور-ةارذوبأ)
 انري-خأىأ (انا) هركذ

 (قارولاهللا د-.ءوبأ)
 (انث) ءارلا كيش

 (ىؤاؤللا)انثد_-ىأ

 لد:دقو نين رجس

 ىأ(دوادو:أانث) ىلوالا

 ان)ننسلا تبحاص

 دج نيا ىأ(نجرل ادع

 كرد دقني (مداشت ناز
 بنكي وهول قماللا
 يقادألاو ىور ةل_صاقلا دوجولءامياانههنالا هزه

 ةعرز وأ هنعىو روةلاضفنياو كرابملان بانو

 عناصوشب :لادلا حو“ 8 رهاظلاو ىسبتناةم٠ فءاناهد_عبةرودكماهئار اناا وزراة ويدتم

 رذوبأ ان زي )لاتقبل قيد مءالدلا انفو رعملاىرذعلا سنأ نبدأ ساعلاوبأو هو ولدلا

 (قارولاهللادب ءوبأانربخأ) لاقىو رفاد- ع نيدجأ ني هللا ذ-_معوشو 4 "جرت تعده (ىورهلا

 ىلعوبأ (ىؤاؤالااندح) لاوقارولارو٠ غلا نبا, فورعملا ىك الع ذالا ىلع نيد هناد_بعن سلا وأ

 3 ناك (دواذوأ ان" دح) لاةدوادىنأن ءننسلا يا وربروه-ثااورعنبد_جأنيدمم

 ااا قاب (مداحل نا نعلين ءانثدح) لاوروه-كثااظ ةا4امامالا نيا بحاص ثعشأ

 دادوبأ*ءكر ِهرَدَمْمل| ىدادغبلا مالسنيد# وأو هيلا مسن نجر اديعدجوهوماللا دب د هوةلههملا
 مسمع



 لاو هرهغودجأ هن رعوةيعشو حيرحن ان ع و ةاحلا وديصملار وعالاوهو و(د#نبا) جاجحة يمص ةخبىفو (جاجسانئدحلاق)

 نهللاد- عن نجرلاد_بعوهو (دانزلا ىنأن بن +رلا دبع نع ء] ثيدح نان يسعن نماوحن هنعس هك نيدعم نبا نأ ىّغلب هجام نيا

 تهون عت قود ةنئلا ( بيج : زعلادبعنيرعنع ا >> نب لعودانق 4 عو دعس نب لو محرم ةوهسأن ءىورناو م

 نينجرلادبعهئءودب زن ةحراخ نعىورتياث نيد. زلوم ىراصنالا تم هه هس 0 زعلادبعنيرعوه ىلحل لاق في صتوهو

 ا 1 1/ فرعي .الن ازيا ىفىهذلا لات ثيدحلا اذهل بأ ارااىقدوادوبأ هلج رخأودانزلا ىنأ

 ىصيصملار وعالاو ء(دايزلا ف نين را دبع دبع ن عاج اددح) لاقهبسأباللاقوقاسملاو

 نب رعنع 0 ةئامو نيةسو عد رأ ةن سىؤوت مزح نبأ لاوةعد ركل :-بلا باص أ هاي رخأ قا ظءاحما

 وهوشب أ” نبدي زل ومىراصنا وهو ىم مأمق لد وهوةزمهابتيهأ لاقي و (بيهونبز ريزعلاد.ع

 نازمملا قاكاذهنمفرعالو هذلا لاو ثندحلا اذهل. مك م1 قدوادوبأ هاج رخأو ةجراخ نعءىورب

 ة::دملاءاهقذد > [ىباتلا دما ىراصنالات باث نيدن زن ةجراغوه (ديزنبةجراختغمس)

 دو م نب هم مدع نب هللا د نع نب هللا ل .عو ل ج2 نم ءاقلاو ريب لا نيدو هرعو بدلا نيديعس مهوةعمسلا

 ىلاعت هللا ىذدر 2م دولا يور + !!ىقو راس نين اميلس ودير نيد راو

 ءاهقفلا نا مثم اثهنيثراحملا نبنجرلا د معن ردد كب آل يو نحرل دعني ةملسو [لسلقو م-مع

 مح مو :رعامهاو تقل م_هئاهتن اوميعأر ىلع سانلاعاسجالا ءالؤه ص خام اف اريثكاوناكن او ةئدلاب

 ناد م-+(نوكري-.يسانلاناكو ةمدلا عفرت ىتحرت ىف ىضةيالناك ىتححالصلاو لضم
 قلئاقلامهماظذدقو دقن لو سوس ولة دب رع ااق تءطواذاو ىرب مو# ىلءتقاعاذا مهءامسأ

 هجراش قلن ع ىزيط هذم سف 03 ة-ءابىد_ةقءالنملكالأ هلوق

 هحرام ناممل هدرا ون د معس 5 مدأقةو رعهللاديمعمهذذ:

 (ه-ل سان | رقوأ وهيل عىلاعت هللا ىلص ىلا ناكلو ةء) دوادىأ ل يسارمنمث يدنا اذهو

 طسخ هنأق 4 *-صاخ عموأ .لهأ عمالخاذاام فال<م_هعم ساجو سانالز رباذا اداوو مهمظعأى 1

 هقال_خه_:ءردصاالش دع 2و4 .اعىلا_هت هللا ىلص هيأ دو هتداعناكاذهنا ىنعد مهفطالا ومهعم

 امدحرا ر وغغهللاناكو ورا ريم لا لمد ددابكلا تاي زاب لسلام ل

 نيم اوصالا 0 ةكلو عت اثلامع: ”ساوهو هد رغل فضلا ى رعت متاحناكو#رار كةللو

 (هفارطأن ميش بر داكيال) هرظن اف هندرأ ن اف ص اصلا بانك ىف ىنجع نياكدحأه ةقحت لوا م

 0 0 :الوهيلج ركهنديفار اق ىأ

 عراضمهمضنوأ هلعافئث :و لمع : لدقك جر جرخ عراض» هلوأ أ متذب جري و رصخأو هور دال

 نانس نك لأم ني ديعس 0 ردخلاديعمونأى ور و) لوالا ىلع خلا لجناالا لو ءممأي شوج رخأ
 سلحلا ف سلجاذا لو هيلع ءتهللا ىل-ص ىلا ناك مدس ةءدقوه:ءىلاعتهّشاىذر ىردخنا

 هد لدد و ةباورؤو (ايدتحم م ١ «ىلاعت هللا ىبصءسومل> رثك ناككلذك وهند ىمحأ

 اهرسسكوءاحلأ مضي 5و او وو ”ماعوأ هىدبب هيقاسوهرهظ عمن اةلمهملاءاحنأبءامتحالاو

 نودنتس م4ناطيدال ىرار ل هأم-مالبر 0 -ءامدحالا لاق ,واضنأ ةيمحوةيم>لاق و

 لد : زنيةجراخ تعمس) اذ نم

 ىراصنالاتباثنباىأ
 ةعبدلاءاهةقلادحأ و هو

 مهيقلوتملا ةنيدملاب

 ةعءابىدت ريال نم لكالأ
 نع ىٌري_-طهتوه-ستو

 هجراخ قا
 و رعهللاد_سعمهدخل

 ءاق
 5 ةاديعش

0 
 (لوقي)دب ز وبأهثدنكو

 ىبابوهوةج راخىأ
 د ههثريدح نوكيق

 د_:ءةح>وهوال_ىرع

 ىدىنلاناك) روما ||
 رقوأ ,وهيلعىلاعتهللا

 -هر2 *كأىأ ) سائلا

00 
 كاست [تاقوأ عمحىف

 آف ا فرامل
 هسح4.-اصا1دعملا

 هيادآ هباعر ىلع ةظقادم

 هنامحأو هباكالاميلعت
 1 و هثيد_ح ةءاطو

 جر داكمالإ هباتك
 نمىأ(هفار طأن مام

 واهقنأ أ طاخوأهخ قارن
 00 2 ا ا د ار لا

 تدنمرهظ,نأب رةبالىأجرذالىفةغلابم جرد ا ءالهلوقىلاقو حفرلابئش ىحندلا ل صأ ىف عقووهحسو ماقوأ هرفظ عطق

 هلم تارت .«سونأىورو) ردك ام عدوا صوامرتخاو ريدتف ىستنا يشاهممرهظ» نا نعالضةهفارطأن م م ْئشهيأث

 ه-سا>موأ هس حم سذج ىف ىأ (ساحملاىفساجاذا سوه. !ءىلاعت هللا ىلصهللالوسر ناك) هلت امش ىدمرتلااذك ود: ادور

 اهرسك و ماجا ُُ , ةومحما مءالاوةب اوريىف[كهن وثب وأ هيذ- هباماهبقاسوهرهظنيب عجن أب يذيب ى >1) راح أن يباميف صاخلا

 ناي امين ضاكتلا دع وديا طار ها ١ هدوعقتالاحوةولحت ا ايهىأ(هسولج ردك أناكو) ++ .>لو#:ةماعلاو

 ةمحمأ |ةء .هىلءد قرانامح اوبرعلا ناطيحءأ. ة>الا ثءدخلا قوهيل اتاقوالارثك لاقاذلو هيلع نرعلا فلس



 انايحأ ع رثسل لا ىف ساجاذا ناك سو هياعىلا<ت هللا ىلص ىنلا نأ ىأ( ع رثدنأ) دوادوبأو لدم ىوراك (ةزمسننرباح ن عو)

 اذاءارقلا نعوام_ريةرصقودميوامهرسكب ىوزوءاغلاو فاقلا مضي (ءاصفرقلا ساجإ) فيقحتااوديد_كلا,(اسعرو) هلوقل
 هسواجىأ(وهو) هديب ايدمدع هر ذخفب هنطب اصل ههيثملا ىلع سا < نادر معىلأ نعهاذعمو ترمدق ترسك اذاو تد ذم تموُصض

 ريثك ناكو) مدع: دقوةي ودعلا ليقوةي رينعلا ةمرخغ تنب ةيتدك نوك سف فاق عّدفب (ةليق ثيدحىف) ىذم رتل ها و رامى ءءاصق ردا
 وأةيويندوأة-ينيدةيرو رضةيضقنمىأ(ةجاح ريغ ماك:يالا) توربلاةعلاطمهركذتوتوكمملاةدها شمىفهركفتل (توكسلا
 ١14 ىلاعت هلوقلةلعوأ ةيملعة لم سم

 ريغب ماكت نع ضرع

 نحت الاف ىأ(ليج
 اذا هرمأحابالو هركذ
 ىلعءانب ماك: نيعردص

 ىلاعت هلو-ةل هل-هج

 نيلداحلا نع ضرعأو
 ةأوسلان ارد هالاو
 حف_دلاوه ضارعالاب

 ضارت-ءالا مدعو

 تاهوركملاب صدخيف
 ىضنقم ع ةءبيزغتلا

 امأوةيعرشلادءاوقلا
 اذكو ةيعطقلاتامرهما
 ةيا#رحتلا تاهو ركملا
 راين أن م عراشلل دال
 ةؤسلا ىدكامأيقرح زيو
 ىحدلالوقامأو هلاسرلاو

 اماح ليج ريغريسقت ىف
 ىلعر_ةيالذااهوركموأ
 نءفاك هضارعاو ل طاب

 .هراعشالاك رصهراكسنا

 سدل وهف هيهاض رمدعب

 نالها ل-#انم
 نوكيال ىاقلاراكنالا

 هينءيالامهكرتءرملا مالسا نسح نمنا ثيدحو نوض رعموغالا نعمه نءذلاو

 0 ا عمم

 ىسن سو هياعىلاعت هللا ىلص هنأ نم ثي دحلا قدر واملاضراعمادهسلواهماقم متاوءابة>الافاهملا

 اعرهنالد> اوب وثق هنوك نعدروائاوءايتحالا ن درب ه-ةىهلاذادحاو ب وثىفءابتحالا نع

 هلوتامأو هنر وع شكن:وب وذا لوزيق كرت
 رئازلا فارصناىلا يكشلاكلع د هنانعبدسوي رقىتحا اذاو

 وبأهاورثيدسحلا اذهو موذلاىلا ىدوتب هنالسطبيط#ل وعلا مويءابتحالا نع ىدمنوةراعتساف
 ىلاعت هللا ىلص( هنأ )دوادونأو مسمهاور (هنع هللا ىذرةرمسنب رباح نعو)هلئامشىف ىذمرتلاودواد
 هنييبناحىلا ىهيلاهتيكردمب وهيكروىلءلجزلا دعت, ناوهوادد رتمساج ىأ(عدرت) ملء وهيلع
 اذ_هوهنييسناحىلا ىرسلاهمدقودراسن تناحىلا ىرسلا هيك رو راس بناحىلا ىنميلاهمدقو

 عاطت ىحاعب رتم ساج رجلا ىل_صاذا سو هياعىلاعت هللا لص ناك ثء دل ا ىفائةالصلا جراخىف

 اهناانئاهقف ضعي لوقو ةنسهنا ليقو هركبالفاهجراخامأو ءاهقفلاهءح رص (مةالصل | ىفوهو سمشلا
 فاقلا مضي (ءاصفرقلا ساج اع رو) راظن هيفا إ_سوهيل عملا عت هللا لص هل هفعمةرباب لا ةسلج
 ءا شح اريغنم هديب ىتحلا سولجك هلا ىلع سولج وهو ردقن ودع وامهرسكز وك وءاقلاو

 هللا ىل_صهسولج ىأ( وهو)ت :رصةترسك اذاوتددمت هه داذاءارقلالاقودد_هنامهيلعل داك
 تنب ىهو مالو ةيتحتلا انما نوكسو فاعلا حتفب (ةليقثثيدحىف) دروءاصفرقل السود. لعىلاعت

 .تأرامااهثيد_حىفو عيحصلاو هوةبزنعلا ل يقوةء ودعلا ىنوشاالاقو ىئتقملا فكه رينعلا ةمرخع
 ىلصهللالوسرت أر املق ةءاور فو ءاصقر ل |دعاقو هودح سم لا قلو هيلعىلأ «”هللا لص هللا لوشر
 ىتلامل_موىذمرتلاةءاورىفاذهس دلو قرغلا نهتدعرأة سلا ىف دخلا إو هيل عىلاعتهنلا
 ناكناوةي رصب ةد ورلاو ةق_ص ناكن ا عشختملاواهملعةداي زهناىلا ةراشا هماللك ىو فنصملااهركذ

 هللا ىل هناكو) هع نمال م .وهءاعىلاعت هللا لصد: اهم نماهعدع 1 وةيملعى-هفأيت انال اوعقم

 مهقيل ةلحعب ثيدحل ادرس نكي لو مالاكلل وعدت ( ةجاخريغىف ماكتءال ت وكس اريثك مسوهيلعرلاعت

 هضصا رعان معي ءاض رمال( ليج رغب ماكنت نعص رع امعىللاعت هللا ىذ رةشئاعن عىورماذهوهنع

 امارنوكي نأ ه.ىدارملاسدلو اضأهراقو نهاذ_هوب و4 اعمل |ءت هللا ىل_ص هل ىذرمربسغ هنا هنغ

 هراقودل_ثاده2هقةن ودي( است هكحضص ناك وز هلثم ىلعرقي 0 مل .وه.اعىلاعت هللا ىلص هنال.ةأك

 طقفايانثلا ولم ورورسلاه-:هرهظد ىت>هجولا طاسناكحضلاو مل_سوهيلعىلاعت هللا ىلص

 هنداي زل ةغلابملا لع وم>ةهذ_جاوت تدب ىتح كح ض سو هيلع ىلاعت هللا ىل_صدنأن مدر وامامأو
 اذهوهنامو هدب هراكنا

 4.5 ةمزالموتوكسا ايهم تكي اذه اننامسز ناك ناوهناشةمظعىلاةم.نلاناممسال هنأمز ف قةحمريغ

 ىأ(امدت) رسكف مشب ىو رونوكفرسكب ( هكحض ناكو) تومالىذلا ىحن 3 كى ىلعتو ؟نأىلا توقلابةعانتل اودوتما ||

 نيهللادع ثدد - نمىذمرتلللث كو !ىفال ةوملغالا ة-ةيرط نموأا فوق نماكحاض دنكىلاعت هلوقك ةيثادتبالاةهح نم

 قالعم 1 نمد رهاظىلع هلج نكع وةيعنذههقهعل | امأ و وهياءىلاعت هنا ىلصدهننال اوسر نمامست رثك أ ادحأ تن ٌآ رامد ر ا

 ايندلارمأ فك حضالناك ليقو هلاحبلاغىلعءولج حارشلا نكلامستالا كحض.الناكوةرمسنيرباح ثيدح نماضي.أ لئامشلا
 نسحد سم 6 و نسحييف و وهوا آىذم رخأ اقام يلعهدحا 5 ودا يح>كحضتندق ناكوم رخال | م ىفاما امسنالا



 نمر كيرالا رم لك هدمه ماس وأ مارح اولالحلا نيبالصافوأ ل طابلا 9 قا نيباق :رقهمالك نأكو ىأ(الصفهمالك و

 هلوقلاصخلم ارصةخموأ مم ملال 0000 الب: ىاعتلاقئءاكحالاتالاكشمو ماناللاتم -م هلىلاعت هلعجلالا كلذامو همهغشي

 لك ىدومحملا طشوتلا لب بانطاالوزاحتاالو[ةج املأ ردق نعناصةن :الو ىأ( رهيسصقت الوزهمالك هدأ , زال ىأ عتفلاب (لوخفال)

 اميظعت ىأ(هلا رقوت) ريسغالىأ (مستلا) هن 7-0 ىأ( هدنع هراضصأ | طناكو) هرب :ريثكل ا ىلاعم او و ةريسملا ىف ملا نيب عجل ابباب

 ق>ىفلدعلاب لعوأ ا نو مذ(مح سا هساك)ه: ء.هوهكح ص ةيفيك قىأ(هيءادت :ةاوإ همر 2

 هدا اور ناهد و ْو دكت عا وأ نمانا يتصل هوك «نانما رملاقهمح وهحوهلن اكل فاك حدو 5 وءاخ معك ثد ولو مانالا

 ةكرحد :ءازجعلا مدعو ةدؤتلا ثروتةكلموهو ىحدلا لص[ عقواذكو مالنوك سوءأحرمدكب ةخسذ قو ملء س ا ىذمرتلا

 [|١ 4 ءارضوءافص ىلع لمث_ثءءايح ساو ىأ( ايخو) 3 وقعلاةيعادو ب ضغلا

 اكلك لاو قمل نيب لضصافىأةلمهمداصوءأقب ,(الصفهمالك و4 هيددعب الر دانوهوأ هنم ده عام, 1 ءهيق

 ظ هنالدقو هيفتداب زالىأردصم(لوضفال) لزهلابوهامو لصف لول هناىلاعت لاقهيف هل ومتل لصفموأ
 الو) عمجال بذي وىللوضف 0 رك ذاع ص: ةدارزلا ىنءعلضق عجل دالاف

 هعمل وم ع سدا 2 الا مهب ل2 ىت>هيف :(ريصت

 قى ةوماللا نوك هس ,وءالا 55 .( ملح س امهساحم)هناد ”ايمهبدأت و«ةالخاموقلشتل(همادتتا وهلاريقوت

 ) نام و)هميلعت وهقطأو هناس>ال(ره ريسصح >و) هناك ١ أن مودنم(٠ ءايحو) كم ]| عماهمضب كح ة ةحاسسأ

 ةنامالا,سلاغلاثيد_كلاىفدروإكءءاشثان وءحالامهن ملقن الق هرا ارسأىلعهمةنوماكتملا ن نمأت

 اها ىلاعت هأ وقلم بماعام رحم الذ ناكو هل مه ريقوتو مهدال(ت اوصال 2 لج ىف ىأ( هيقعف ةرتالإ)

 ردانق فال ةضفق هن هيض تموقومتر كاما ؤ للك د ط قولت اوصأ اوءفرتالاونمآن يذلا

 اذاه: دأب هل ؛!نمنب ؤتواواو لد. وةنك اسورمهوةيقوقلاو انما مدد( مرحلا هيفنب ودالو) هيدسعت هعنال

 صعد قعقو واهب باعت و اهل ا ىنعلا قودقعلاى هو نبااهعج وةئبالا إ_صأ عيمدهام روهنأع

 هتربأ ن موأ ةريمماهتدحاو ىتاارنأللانمذوخمهناىلعرك ذا هرسقو نوذلا لديءأرب رب وت ىشاوحا
 روك ذملاو هعبتات خسنلا ضد هدج وهنأ 1 ا هواهربابهثغدل اذايرقعلا

 ىورمثي-4ا ناب لمحلا ىف سراف نباح رصول و الاوهامهريغو ىرهوجلاوة اهنلاك ةغللا بشك ىف
 هحجوا4ناكناوةيماعفةأر ملا ىنععهلامعتشأامأو هكمه مركام لكى هو ةمرح عدم رك اواذكه

 ني 5 رعش نع ممل افشل تميت ادا هنالءاسلا انههردارمةحيك ابنا ليقو

 وغلو ثذرلا نم ظوفم هنا ىنعن ىهتن |ىلهأ اونب [س ان قفىلعاوره-ثأك فالاثدد_>ىفو ءاسنلاهيف
 ىلاعت هلأ ىل_ص هلاريقوتمهسور اوطاط ىأ ( اس ادقرطأ ملكت اذا) هلوقلاضت اهراقو نموهفلوقلا

 نالشدطلاو فلا مدعو نوكسلأ, مهق- صو (ريطلامهسؤر ىلءام" اك)ههالاك 1 ني“ هصتم سو هياع

 هاجم ضأن رفة -سورغم نوصغن مهبمب_ثدنال وق ناك الو نك أسى ىلعالا عقتداكسن :الريظلا

 هد رملاىق لاقاك

 هلعق قياالامم عز ةكس 5 ىهو

 ةسيغعلاو ةرضحاىف

 لك سلجم ىأ(ريخو)
 اين دلا ىره_ل نمريسخ

 ىلعد معلا وهتورخالاو

 ةنامخنود ةنامأس لت

 نامياالدرواذلوأرمحاص
 ةاورام ىلع هلةنامأ النا

 قنا.>نبا اوددسجأ

 سنأ نع اهريحردت

 كةسمع ىلاعت هللأ ىود

0 

 تانئاكلا 0
 0 ما 1و

 قوف ؟.:اوصأ اوعفرتال
 0 الا يك

 0و ك5 مط(نب و ٍُش

 ةدحوم ممفو لد ورمه

 ىورو هك ات ال_-كالامو هوك را 0 راه -ف)حيبقبر ل الو رصنوي رمال ادراك ةملقوةم

 نعءىوملا ثيدس>هن موءوس هديمر ىأه-تةنبا نمسباعتالو فذ_ة:الىز .ءللاو لح رلاهممحتامو لهالا نمءاسنلا ىز ءبنيممضد

 0 وعلا ثفر نمناد: ناكه_ساحم نا هإ_صاح .و له أ اونباسانأ قىلعاو ريس ك قالا ثد د اذكوءاسنلا هدف نوت وثرعش

 ىمتناهثءدلب رقعلا هن ربازمغاانالىأ ربؤتاللمتحو:رثاماهدحاورث أملا نمذوخاملاة ثيح ىنميلا لع فكنذدقو لعفلا
 ىلع) ةفاكلاامّددان درب (أسغأ اك) مهسوغن ١ دكت .ومهسؤرأ اوضفخ ىأ(هؤا كج ق رطأ) !-و هيلعىلاعت هللا لصوه ىأ (ملكس" اذا)

 لعهيبشهيشتلاىف 9 اههمضوامه و ذوءافارعكب ىهو:ءارقلا سحب هجوأةثالث هلثم قزوو (ريطلا مهسؤز

 ةكر هللا نمزك ا: -_ ةىلعالا عقب داككب الريطل ا نالة فلا مدعو ةيكس كاونوكسلانمهقصو يف ةغلامملا



 هدل_ثمءانمضذ(اُ 0 1 ثءىأو هوو ولاا دن واسر ةركفولا اما | ىفامىلع هيث «تعنىفءاجو ىأ (هتفصفو)

 اكسداو ل ىورنام 3 ان !نوريسثك عر :وىوونلالاع ادقىلا الب ,اعىأ ةيدك وو ءاقرمسكب ةخسن قولددتو : هرج 5
 0 ع )ا 6

 0 معلا لا ا يح ما ل اووى: اولا

 : رمهاواو 5ظ59 د اهكت :وامدقت مدل_ةدك

 رسكلارايفكراصقل تالي يدا
 اعب رسال انوكسىأانود

 لب ءال_خالو أيطءالو
 اعضاوتو قدالاراقتفا

 2 وفل ةياورقوواخال
 ثدنان ىوهرتخس

 ةيثم ريدقتلاف أ

 (طحتيامت' اك)ى 00
 لزب ىأ اطلا ديدُسَتب

 نيددشفب 0 ص نم (

 ردح: «ىأ ند : د>ومو
 كلَ ماه ةممزاب و

 ةيقأ. 0 لا

 0 هىقهل سدل

 ىذمرتلل هءاور فوماملا

 رو-ظأوهوبد-صق

 ثيدنحما ىفو) ريد 3
 اىأ (ىدماذا مخ" الأ

 ىثم ) هناقوأ ع.يج
 الدءمايشهىأ(ا مسكت ١

 لا وننيباعمدكت ارو 9

 هتاكرح ىفاورفتمال هناك
 ىورفلالاقو هنائكسو

 ايخرت مى ؟ناكامىأ
 رعد :(هتديشءففرع)

 طءصوةم ثمهثيه ىأم ما

 وهو اهحّتقي ةخسن ٍ

 هنا) اهجتاكن مهلة وه
 لاللاورجضااوهونية<:ةغب ضرغلا نمذوخام ةمدعمنب وخوءارلا سكب , وةوحعم حقب( ض رغربف

..- 

 ضرالا ىلع نو. يْنيذلا نجرلادا. 0 عل را «ىأ(انوهى هكو) |

 مزحلا ةدشنمالمزحلاًةدشنم # ايرتدن لي اروهظىف مهن'اك
 امدغااب رف ن-صغلك نه د: مه-قرىل_عري_طلااعاك

 ريخوهو هيشمىف(ل_فوهيل ءىلاعت هللا بص هتفص ىفو) فورءموهو رثأادل عج م-اوأ ع جريطلاو

 ةنكازونك مرتك هللانالا وقالو لوحال هوت وهقهظفاهىدب رأ هنالأدت هيم(اوهكت وط) هلوقوم د7 م

 نيمدقلا نيبام مضلابةوطخلاوأ ثدهوولحردماذا ل- ءملا اطخعراضموط# و اذههق- صوقلءقىأ

 امدقن مدقت كرد - صمهزمهاهدعرودد_ثةمومدمءاقو فاك !اومأن ملا حافي افك: 6 ردا عاقلابو

 لاقواممست ىمستكء املا, ناكوءاغلا ترمسك لدعاناف كو رهن وةزمملاهيقلصالاو مادقىا لام ىب 0

 ا اك هاوةهيلعلدرإك هاشم هج ىلا .ا«هريسقت باوصل اولا دك الاعشوات :علامدانعم رمش

 ىلاعتهّتلا ىبص هنا ةلاه ىفأن ا ثدد >ىقدرودقو بسام هريغهناق لد امالولع مىأس دن مطحش

 رمسكو فاعلا حت هك .اعلق ىورو هن كد امحضرالاز ءعفتربىأأ لقت ىمىشماذاةيشملاعسي رذلس ورمل

 اا 007 لالا وتالتساا| مهبط مزعلااوو وأن اك اذكهوةع احثلاو تدم هنا ىلعلداوهو مالا

 ىلءنو-ثءىلاعت هللالاق تدم ءلاوى قرا ع مى امري غنمنياو قد ةربىأو أولا نوكسو" املاح“ ع

 وهو تدصن هلزني ىأن يتحتم ل اك ) رادولاو هن: 1ك لاند هادم لاقان ا

 نكيرلىأهوكوءامن ءبصياموه وتعلو ةلاني ومص نموها "اك ةءاور فورد حذملاعضوملا

 نمعرسأادحأ تي اراك ع كان ملا ىدرورب رهىنألوقامأو لج“ هسا ل - ,وهياعملاعت هللا ىل_ص

 000 00 .لوماجا وكركم قو وانس ديفا 1 سو هءاعىلاعت هللا ىلص هللا لوسر |

 تع لقنب ئأ(اع هدد ىنم ى فاح رخآالا ثيدحلا ىفو) هل هو هتدشت عمو م قحاب ,الىد>ملدسو هي اع

 ريغ ىو#هيشمىق ل-وهياعىلا 0 في رشلاهسأرل كل. رحت ريغ نمةدحاو ةعفداهاك
 ١ ةلمهملاع ارلا 1 همجعملانيغلا خف ب :(ضرغربغ هنالاهحتفوماارمسكب اة د

 ىذزلاز-اعل اونا .كاوديل ءأاوهو نيمح: هب ( لكوالو) لامالورجضالو قة ريغىأ ةمجعملا داضلاو

 اله ة:زاومانه مسنأ وهو ىكدلاو فاسدا | هلاقك فاكل ارسك هيفرمش ى>وهريغاهرعأ ل كد

 0112 1 فره ناتمنرعب (نالس؟الورج ريغ عأ)" هلوةون السك , هرمسقو هل دق

 مد-عوروتفل اوهو ل-سكللا نمنال_بدكملاو نا ةلاوهورجضلا نمرذحكر حضو واسد راارشتااو

 هاوقك قامس ىنععصرغنوكبب ا وغلا نمطاشنلا

 بئاغلا بنسحلا ىلا للا ضرغ »ب اههحو فضا ::ىلاترحّضىفلا

 الا اصأو ىراخم 1 اوره:ءىلاعتهللا ىذر(دوعس هني هللاد علاقو)انهدار -«سسلو

 ل 111111 - ساساو لف اوما لل واو دعاة ماكلا ٠5 رولا اقل لارا دك ورا لوو بل ككرلطا كاش اك كفا كك را ةكاكمكلا

 ةرودةملاىفتلقو

 نا)
 دأب ١ىورورخ : الارقنلا قرفش ناع اشنمو لوالارفنلا قرقني ناءاش نم هدامعا صخر ةضرغداب هناهللا ل -عنسحلا لوقد:هو

 أ6هرسكو ىكدلا لاقوزحاعةك رش لكو ل_جر سوماقلا ىف ةح عملا خل | ىفام ىبع نيتح هب( لكوالو) هقصلا و ةفاضالاب ض رغ

 ري-سفت ( ز حض ريغ ى أ) لعأ(ىاعت هللاواد 00000004 اع ءهب لكولاو ) اهرسسكي ؛ىوروءارلا عشب ؛صرغلاىناسماتلالاقو

 لك ,فةلالدلاو ةءادهلا ىأهلعقىفل_سكي زحاعالو ىندد لك و لريسفتلا ”(نالسك الو) لامو ىتاةريغ ىأ هنازو ىلع ضزغل فندملانم

 اهو ةومهنعىراخبلاهاوراميف(دوعسمنب هللا دب ءلاقو) هل ص ىلعا م” عمهريغىل اهرمأ



 ارودةمعمفف مضرة: ىفوةقيقح ا ةةيقحو عب رقلأ ةيجح ىلعتل ثمة رطل اوةريسلا ىأ وك سذ عتشب (ىدملا نس>أنأ)
 ىلاوةراثهيل !هداغسا حصر هثاقتب ىف هئانغل هير ىد ههيدهرمالا سفن ىف( ٍل_وهيلعىلاعت هللا لصد < ىدهأةلالدلاو ةيادجلا كَ

 نايراصنانايباد# ( هللاد_.عءنيرباح ن عو) ىد-هلاوه دن اىدهن | لقىرخأ ةيآقو هللا ىدهىدهلا نا لة ىلا« لاقاك ىرخ أ هبر

 هلوقلءادالا ةيفيك ىف ل ععوءانبلا فور #4 نييدمىأ (ليترت إل .وهماع ىلاعت هللا ىلس هللا لوسر مالك ق ناك ) امهْمع ىلاعت هللا ىذر
 ةحيدص ةخسنىفوح-بباصملا فا! قفاوموهوري هت طع( ليسرت و)مييلا لزئامسانلل ن يمل هلوقواليترتنآرقلا لتر وىلاعت
 يلاعتمشاىلصهسيروهئامهتعملاعتمللا ومو ىذ رةحدخه مأو دنههمسا ء(ةلاهىلأ نبا لاةو) ىوارلا نه هنا ىلءوأب

 هنوكسناك ) مسوهيلع

 ةعد رأى عىأ( ع.درأ ىلع

 زكذي لاح او لاوحأ

 ىدءعاهنال ثنؤيو
 ىلع) ةفصااو صولا
 لمحتلا ةهجلع(ملحلا
 نع ةزواتاوةردقلا عم

 ىأ(رذحلاو) ةذخ اولا
 ءادءالا نم ةسارحا

 ريدعتلاو) ةفلاغلا
 (ةدئاع تلاركفتلاو
 ابن ءىلاعت هللا ىذر
 لوسر ناك) ناخيشل اداور

 تملا ىرلانزويةلمهملاددىدملاو (ل_ىوهيلعىلاعتهّللاىلصد#<ىدهىدحلانسحأن ا)
 كَ هلثدوع_سهناىلع افوةوم أك ناوت.د# ا اذهواهياعنوكي ىتاةلا4اوةقيرطل اوةريسلاو

 اعوفرعىو ردقو ىوارلا ىل-.ةنملاةءالاها مناف لئام_كا.ةقاعتلا ثد داحالا ئاساذكو عوف رملا
 هي اعىلاعتهللاىلصهّللالوسر ىدهبأ, دهس انلا هدم هزعىلاعت هللا ىذردوع_هنيان اكواضنأ

 | مييدهق هنن ومش م مع ىلاع هللا ىذر ةبادعأ 5 اماذلغام ْمعىلاعثهللاىذرهنياورعاذكو ملسو

 لادلاعتفوءافلامضدىو رولوقرقْنب الاقلءوط ثيدحو هوا تا درو هالار شو ثيدحلا ةيقب و

 ناك )دهزلا قفدجأ مامالاودو ادونأ هج رخأ (اممعىلاعت هللا ىذرهللادمءْنب رباح ن عو) لالضل ادد

 لكبىور هناىلاةراشاوا غسل ىفاذك (ليسرتوأ ل يترت لسوهيلعىلاتهللا لص هللا لور مالك ىف
 نيس ىأ لقاك امهتدنهاقاةمالق ىري شي فطعل افهانعمبراقتاواولا حمباصلا قو ةهد>ىل ءامهعم

 هدول ا!لم_سرتلاو نييدملا ليدرتلا ليقوهمأ |عماسلا مهف قبس ىتح ضو و هلح عربغ نم مالكلا

 (هتوكسناك) ه-:ج رب مدقتملا ( ةلاهىلأن با لاف) ناوحةالاك جاقملا اوهو ل: رعرغت موق نمل يهرثلاو

 ةران تكسي ىأ (ل-هلا ىلع) هيفلاصخ ع.درأ ىلع عقيىأ( عدرأىلع)ل-_وهيلعىلاعت هللا ىبلص

 | ىدح رمالىدأا رمالك نمسارت>الاىأ(رذ< او)ةذ>اؤملا ىذتقي اعهدنءماكت نمىلع كا

 امهنوكوه سفن ىف ل_بوهياعىلاءهللالصردقي ىأ (ريدةتلاو) هنم
 ع فاو ق(ركفتل او) هريخد وهب قيل

 هدعول دل و هللالوسرناك )امعناخ كلا اورام (اهنعىلاععت هللا ىضرةثاعتلات) كلذوو هللا تاعوذصم

 0 هدءولوأ ةلوه--دهدعهد ءدارأول ىأ (ءاصحداعلا هد عولاثي دخ تدك ل_.سوهرل عىل اعتهللا لص
 هأ نو يوم 31- 5 5” ل .

 أ سلبا يود سوويلعيلاهن هللايلصناكو) هيقهتعرس مدعو هيت هيام شمر الا
 2 ةحاارلا وهو كو نار_ةءز وك _سموروُ نمهيسيطتنام لك ترطلا (ةذ_ح اة ارلاو بيطلا

 د-ءوهثاصحاىلعردعل
 | ل_بوهياعىلاعتهّللا ل-صزاك اذاوةرطءعلاروهزرلارئاسو ناح رلاكهريغ تتار ل مشت ةن_سح ا
 ةكثال_لاوساولا ىوقتاهنافكلملاهتاقال1 هناقوأر ثك أ (اري-ثك امهلمعسو) اهتيدد_هدراال
 | (ام-يلعض< و) ني-طاي_كا سكود ةثملاةدتا رلاهرك_توارمحت مالا وةالصلام_هيلع

 | اهنالال_يطلا ن مدوصقملااهنالا فريم نار يلع ة-:ىفو ةسحئارلاو بيطلل ةيزثتلاريمضد
 لامعتسا ىلعمهضرح و سانلا ث ل_.بوهيل ءىلاعت هللا لص ناك ىأاه-هرداغتل لقاك معأ
 هبحامبهل م#اوالاومهد_:ءةبتكلاوةظفحلا كال لاروضحتو دئاوغلا نمه-يفم-هغالكلذ
 بيطا و ءاسنلا 5 ايندنمىلا سمح لوقي وز ه-:>ءارديطو ه-:ةزذاظ:ناسنالا هءو رم نمو

 0 _____حججججب
  مسممسس لأ

 هظفحو 4- هجو مهدذع

 ليكرتل |ىفةغلابماذهو
 هناىوردقو نييبثلاو
 ملسو هيلع هللا ىلص ناك
 اثالث ملكت ملكتاذا

 عامسلال لوالا علو
 ثالاثلاوهيمنلل ىفالاو

 بيطلاسحناكو) ىفدالاو ظسوالاو ىلعالانملوقعلا كرادمتارمرابتءابثالثلانارهظالاو ركفلل ( ىف اغث ١ ١
 امهْنم لكلا سانمالامعتسا (اريثك امهلمعتسو) راسُمالاو رادزالا ضعبك سيطلا سذجريغ نمت داحلا ىأ(ةبببطلا ةئارلاو
 طاشنلاناثر ونام همالوةك_ئالملاةاوالمةيذبةغلابملا ةدايزل امهلامعتسا ناكف هلع ىفررةموه ارك برط هيالضغب و لب هناذب هنأ عم

 (بيطلاو)هريخات ةياور فو (ءاسنلا ؟ ايندنمىلاسيحلوقي و)اههلامعتسا ىلع ضرحو ثحىأ (امهلعض<و) ةوقلأو
 عمتك! ضعدف عقوامناو ثالث ظفا هيف سلو ىلوةعل ا هفعضو درجد انساب سن ثيدح نمهك ردت_سىفك احناوىنانلاهاو راك

 , كلوقبهريبعتو ثيدحملا قايتربيغت هنالطب ىلع ل درامي و شحافأط خ5 اينددعب ثالث ظْفل نم خسنلا صعب ىف عقوافهريغو ءايحالاك



 اعفدو لسوهياعىلا عت هللا ىلصهريغرلاةفاضماايندلا نماميسالا ندا نمت. نيعلاةرق نأ ىلا أما (ةالصلا ىفىنيعةرقتاعجو)

 ىهلهةالصلا,دارملان ا ىف الا ىلع: امج اىفاهيلاهتفاّدا تدان دلا ىف ةعقاو تناك ثيحةالصلا نأ ن ممهضحد فلك اسأ
 ءايحالاق مالسالا ةجحهرك ذاممالاكلا ىد 6 مث مارملا ةقيقح لعأىل اعتهللاو مالسااوةالصلا!هيلعهيلعةالصلاوأةةورعملا ةدابعلا
 رخاثملاىخارتملاو توملال يقام لك ىهوايند ىمس امهم ىفادلاس :رقلاف ىلقلالاوحا نمنيلاح نعةرابعةرخ الاوان دلا لاق ثدحح

 دعب هعم م وةرخالا قناسنال |بحصأمةمومأللاريغفةمومذمريغو ةمومذمملا ىفنتايتدلاممتوملادعبأم ىهودرخآى دست

 ١ سنايدقملاءلاق لمعأ اولعلاك توم لا

 راص لةقاهعي نموذمع

 اًننيزلا ف ةلال نال
 نم كلذد_ءبالزكلو
 كلذكوةمومأللا ايندلا
 هيدامعي سنان دةدياعلا

 تعنمرلثيحاذلّمستو
 قل
 توما فاخأاممهضعب لا

 ىديلو<ثيحنمالا
 ل25 ليللا مايق نيبو

 نم ةهال_صلا تراص

 لك و ةلح اعلا هظولتخ

 ايندلا مساف لجاع ظح
 كييح نمهيلعىأ طن

 لءعووندلا نمقاقتشالا
 هلع عج لرش اذه
 ةالصلا مالسلاو ةالصلا
 ايندلا داك م>نم

 ىقل-ةداملك نالوأ
 وهف ةدهاشملاو سلا
 نموهو ةداهملا اع نم
 كب رحت دال اوامندلا

 عوكرلاب حراو حما
 ىنوكي اما دوجسلاو

 ىسهشأ هنالهتذا فت رشملاو عطملاو موثلا رجوي ةهدنعءا شالا ذل ريضي ىت- ملعلاب

 ءايحالاكريساغتلا ىفةدوجوملاثالث ظفل ناو ثردحلا اذه مدقت دقو(ةالصلا ىف ىب,عةرقتلعجو |

 هرغؤ سلام عاما ةوقنمم-توهيلع ىلا عت هنا ىل_صهيقناكو نام.اسودوادك مالاوهالصل أ

 هللا لص هيفناكو شطبلاةدشو عالة وو ةءاجشلا وةحامسلابعد رابسانلا ىلع تاضفلاقو

 |ذهوايندلا لهأن ملجرةئامةوق هيفمهملجر لكوةنلا لاجر نمالجر نيعبرأ ةوق سو هيلعىلاعت
 7 اناكوة تسلا بتك-لا باعص آهج رخآثيدحلا اذهول_وهياعىلاعت هللا ىلص هيرشومهلك ألة عم
 لاقامناهنامد-ه: و بكر مفوزعمل:41 نم يحب يطوهوةرب رذل امل_بوه طءىلاعت هللا ىلص ةدموط

 لوقك هلعفت برعلاوبهذم لك عما دا سفن بهذا ثلاثا فذ>واهنمنينثاب تكا
 : ابيل اومنمثأث وديمعل اندم 31 مهثلثف مالنا ةقينح 20

 ةرعمخل نو واهيفاهعوقولايندلا نماهاعجو ابق سو هيلع ىلاعت هنا لص هنيعةرقوةالصل !كلائلاوأ

 دد ثالث ظفل دايز انه جلا صهد ؤ عقوواه شجنمتسلا#ئاواهلبقالاهترباغم ةراشا ةرابعلا

 اًذكوءايحالا قىلاز_غلاو ىرشخمزلااهتدث[ناوةتباث تسلاهناو ابيةمالكلامو م ايندنمهلوق

 ىفقاسلااذيأءاور ثءدحل او: سمةقياعتب ثردحلا اذهان درفأدقو مهلا عبتىل اعتهثل هجر ف نصملا
 هجولا اذه نموةالصلا ىف ىنيعةرقتاعجو يطا اوءاسنلا امثدلا نمىلاسمح فاد هلةباور قوهئاس

 نورخآو ىوممل اوىناريطلاو عيحدلا ىلعهجرختسمىف ةذاو ءوبأو ا هبيدن سم يف ىلعي ورأو دج أ هج رخأ

 ىقىدعنباهج رخأو سم طرش ىلع وخص لاقو تاعجو اظغل نودي د يجدن هكر دت مى يا كاك
 ماعطل اى خفنلا نعد مل_سو هيلع ىلا عت هلنأ ىل_ك هنءورت نمو) فيع_طدنا ىل ةعلا لاوو هلاك

 كلرتولاج لاب ويليام سداتلااهانعموةسيناسنالا ىععىهفناسنالاوهوعرملا نمةورملا (بارششلاو
 ههجو ىلعرذتةحازاوأديريتللاماركذا ه5 خفنلاوةءورملاب ل خش بحاصلا ههركيامراكترافدب لكام
 لص<هنم ضرغل اوام هونولو هيؤرثو فاربخ#مسقفنلانوكد وأ هلوانت هركيفءرملا قدرهعم جر دقو

 نمدر واماماو برششلا ةلاحعانال ىف سفنتلا نعىهماذاو هوو لال_وةقارارهيلعامةطاماوربسصلاب
 عطقي هنأ ل_كلذهانعمهسداةهوكو نيد ميرشاذا سعت ناك مل سوه_علعملاعت هللا ىل-دهنا

 هماعاهفاضأ كل ذلفامن. د]أ

 : ايندلاىلا مال اوةالصلا

 نا ةمومملاا.:دلانافْئثىفةمومذملا اهندلا نمت سلااهناالا
 روصقل اوةمو لا ل. ا وةضفلاو بهذلا نمةرط:ةملاريطانتلابةاه ابملاو ةمعطالا ذئاذلب منتلاك ةرضكالا ىف هلال لجاع ظد- ىه
 غلا نء)دجأ هاوراك (هيهن)ة يمل |هلث اهشو ةيضرملا هقالخأ ىأ( هنءورمنهو) ةجاحلاودرورضل ا ردق ىلع ديزبا اهون ورودلاو
 ماعطل اىفهنالبا ارشلا ف ىذه رمل وءانالا ىف خفنل انعهيهنهحلع وىذمرتلاو هحام نئاودواد نال واعيج ىأ(با رشلاو ماعطل اق

 هرفنلابجومنوكيام معلا نمام_ميفخقنلاب ل هغنيدقدنالوة#ي رك ةحئار ثرويءانالا قوةدْؤدلاَةلقو ةمهنلا هرشوةلجعلا,نذوت
 مسىدكالا سفن ليقوةفيبطلا

 نتالي و#ا



 ئأ(هياباملك الز مالااضرأ 11 هنءوم نمد ىأ هيه ىلعهعطف نسحيل هرم و لاقي نا لوألا نأك (مالاو)

 6-10 تئئ لس 2222 2ي55ي5ل55727- 2-2-2
 لق نب *لاثيدد 2 ةكربىذري-غ اظعل قودم ةهكربالر احا ناد ماعلا او درب[ درو[ يس هكزلا تدر اطار
 ةككف 0ك 5 هلك ومهونأك أمرني 0 مالفدربب ىد>هي .اعري_صل نابادر.هلكأ ليدرعب ىد ه>فت :هدارابدا ارملا سدلو

 فالطلا إكليل( || *ةدرع نم( و)هريسغ عسبش عشب الفاعب رس مضوني تراوح دك ناو هعلب وهغضز البال المتكر
 ركل رمالا نا 68 هللالوسر سير ةهاس ىلأ نيرع ثيدحم اعطلا نمدحأ لك ( ىلإ .امملك الايرعالا) )سو هيلع هللا لص

 داكق لو يلا ةملسمأهمأنال !وهءلاعملاعتهللا 1 رجح ىنامالغ تذكلاقهنا لعودة
 ( كاولابمالاو) رثكالا ىللاةفةفحصلاىف شدطت ىديت ن اكو 1توه- ءاءىلاعت هللا لص ه-مح وزان عىلاعتهللا ى هر

 هلع نام الاذك وق قياس طسولا نمالىأك مايا لكو كنيميب لكومللا مسل_هوه عىل اعت هللا لص هتلالوشر
 تا 57-5 ىف ةكربلا لزن# اضن !1لاقو رخأ تت .داحأىفهلثمدرو شاذ وميلع لات هلل مهتمون اذهف كر

 نمو هتد ىف ةررءال بوجوللهباىلاةبعقاش || صدد سهذو يدنرعأ اذهو هدم * اح نموأهتفاحن ءاواك_ةماعطلا طسو

 ةلازا كاوا دئاو_ف | ىفاثاانال فرعتداك:الىتلاةلمسملاهذ_هىفةيهقفلادئاوغلا نم ىكبسلا نسدلا جات خ.مشلا لاقو
 فيظنتو مُقلاريسغت 4 ايامنا سنالا لك أ !ناىلع ىهمملاةق_صبانؤرشعسداسلاءْز 4 | ىنمالا ف صزهنعىلاعتهللا ىضر

 3 طلو نادكسالا لقكاذ هسالجوهبحاصءاضر مد عا عاذا هلءاو ىبتناىم -ماابالاعن اكن ا مثا هل عفيرلوأو بجاو

 اناهرحتو سفنلا | ىلاءت هللا ىلصهناءابدلا ثي دحىفام لجهياءوهدب سغ كريما ادصة,كلذ نملك الا نكي لاذا اذهو

 هنا اه رخآ نبعد رغب صض.هدلاق تناحىأ نماهئمذ_الاو لك الا ها نانةهك اغلا ري_غىاضأوهواوعبتتي لعج ل سوهيلع

 كذب || بدنرعأ ( كاولابرمالاو) ىف طاهيقو نوريختيامةهك افو ىلاعت هاوقبةراشالا هيلاونيققدملا
 لك اد_ضيل_ءةماخلا لأ دارملاو كايئسالاوهو لءفالو هب كاتس ىذإ دوعلل مسا كاو لاو ةالصالهبجوافةيعفاشلا ضءبذشو

 هلال ان نوطمقألا :

 دنع هداهم يس كن

 ةحئارسيطو ه5أام 2: ن«ءءقالءءورملان 42 ذعو ءلاو لال امعمساى أى أ مريد ةثبلوال اوأىلاثلا

 (مجاربلاءاقناو قاع ١ (م >اربلا) هات“ :؟ هقافزاذا هاقننمودما /. 2 «دفاقونو: لوس وعل (ءاقناو) مقلا

 كاوا ىلعامطعرجلاب
 ىل-ءعفرلابةخ_نىقو

 ناو ريد ةدلا نا

 تلال
 2 2 ةبحر عج لدقو ننال ل هني ار هع مدمج وفلأوواوو ةلمهمءارب (بجاو ورلاو)

 34 56 ءاصالا لوصأ ل صاف 2م ىقلذق قو لمانالا ىلت ىتلالصاقملاىه وقال ىلءن واكس 35-6

 لقوت ياو لدتا املدقو تاءمالسلالءقو 0 ءاصالا تضق

 | الال 1 قاةباثك قه صقنو ةروصقم مملا حقو نيسلا ذب ىمالس ايمالسلا دحاوو عسباصالا لصامم

 8 4 5 ع الا ىعو ع١ 0 'صالار وهظىفةدنثثملادقعلام> اريل نان ىلا ناهربلا مزج وناسنالا

 00 | لزم. 0 ؛ىذزللا ىهواهأك عب اصالا لص“ ةءاعيج بجاورلاو مج اريل |ناديبءىنأن ع

 .ةلاوتكلا ) ل سور ىو هوسحأ ورلاو ع حا شالا نيب ىلا عباصالا ل_صاق 2م مجاربلا نأ ن نمحاحصلا ىفامىلعال هيلع

 3 نان ككاو | 3 ا 5 0 200 داضالا قدا راك ا | ةاذاهك ا!ارهظنمتاد راك ||

 ا 0 ا 71 ل لا ىلا عمجاشالا مث مج اربلا مث لمانالا ىلت ىلا ل_صام لا ىهو بجاورلا
 عدس 2

 ةلخادديبعىفأ دن عوام هريغع مقام ىلعى هذاةحراخ فاك !انوك : ىلا لداغلا
 اور نع أ هالقلانا عم حماه ريف

 | هاوراه» .فس.# |(ةرطقلالا هلامءّةساو) لقاك اههمدب ى هلا ولمانالا نيب ىلا ناك ى-تءاهلا

 داو طبالا فان وراقطالا ما: وبراش || صقود.دحلايةناعلا قاحىئدادحّسالاو نت *اناخ. ل

 ىلا عباصالا ل صاقم ىغو م اوءاب ا 10 5

 هجر و :رهاظلا لصافملا ىهفهقك نا_ئالا ضءقاذا عفترت ىلا فكل ارهظنمتايماللاواهندب
 ة !انلصتملا ع.داصالا لوصأى هو عدشأ عج عجاشالاو اهلك فك-!!لصافم يهل قوتنطانلا

 مذلاب ة هاد ر م

 امس 0

 2 ا

 1 ةصمضملا تقم

 قافتشا ضاعن ماج رع الاراس «ثيد> نمدوادونأو« احنتسال اوةيسالا

 انهاهتداعا نع ىنةباماهين اعميف قدس د قوة مصملا عمى قاشنثالاو اذه سأرلا قرقأ لمع



 لارا
0 

 سايعنبا نع هريغدازو حاض: :الادوادوبأو ءا> :ئسالاوةيحللا» افعاو ةضهذملاىلأ هادئا رام

 222 اهاتعمءاقلا رسكبةرطُلاو هتداعا نع ىنغملا هل يصقت مدقت اك سأرلا قرغاممعىلاعت هللا ىذر

 رمأك لسوهيلعىلاعت هللا ىلص ى :لااهبرمأ ىتااةنسلادار ااوارياعسانلار او ىتا اهلا ةرطقىلا هت لاك

 اميفةسغرا#تاذلوامندلا ةلرتمانءمدهزلا (ايندلا ف ملسوهيلعىلا_عتهللاىلصهدهزاماو لصف) #

 كرتو صاو ل اد_هزوهولال#|لوضف كرتوماوعلاد_هزوهو مارا كرت ماسقأ ةثالثوهو هللا دنع
 ميهيلع«ثاينأ نعال ضفهيهللا ءايلوأ صو وضرب ن ماماو زيقراعل ادهز وهوهللا نعللغش املك

 اهكولمم اظعألان دامو ة ضوعتحأ: هللا قالخ ابن يقاخة لا دنع ىواستالاب: :دلان المال !اءةالصلا

 اهم ىثهلةمغرال نهيق هسقن ب غرام كريد هزلا ى هم ءلد :عقابم ةأ نمل د :لقأ لد ,اهبنم م صعد

 ىلا ءلاراشأ اذهىلاوهق :بغرب ناهناشن مام ءلرتن وأ ةاطمايثدلا لرسدكر 5 !هريغوادهأز ىمسال

 ن4 هذمولف :نياماك !١تاماقتمنمهنا ىلا ستجولوالاىلار ائز دهر تأةيطىلءارهقصو ند ءامح الاى

 امندال سوه_لعىلا عل هللا ىل_كه. .اطامأو ىاثااىلار ظذدرهق- صو ىذربال و هذع هاف مزعل نهوركوالا

 ىف ىفانءالف هيدوبعلا قجعادأن نر ةدللب 0 هم .غرل سدلو ساعملاىفةبرو رضلا

 هأوعب ,هدرعا | بحاصريشتهيلاو اًضنأدهإلا

 0 (لصف)#

 (اندلاؤ هده زامأو)

 ةلقواهيلاهليممد-عىأ

 اهدتفواهدوحوتالابملا

 دة ])اهةلاخ ىلءادامتعأ

 أ (رامخالا نممدقت

 ن-عهدراولاث دداحالا

 ءاننا) رايخالا ةاقثلا

 ةريهسىأ (ةريسلا هذه

 (ىكام) راربالا ديس

 هداعالا ن-ع ىدغاىأ

 كس سحو) راركتلاو
 كيفاك ىأ (اهنمعالق:نم
 هضارعاو) اهتعقخم نم

 ىازلا عة.( اغرهز نع

 دقو)##ا بتحبو اهتنيز
 لاح اوىأ(هيلات قيس

 تّضرعوهيدإت اب جاهنا
 أ اهريفاذكإ) هي هءاع

 روذد ح ليقورافذ>
 افوأ ن-ماهرسانىأ

 ىأ(تفدارتو)اهرخآو

 (اهحوتفهيلع) تعباتت

 دعلا ىلع ودعت الهرورمضلانا 033 هبرورضايمف :.لهزتدكأو

 هنعمللاىذر زب زعلادبع ير عدهازلا دهازاب هلل ةا1 كرابملا نسا لاقو:ردةلااض أدهزلا ل رش نو

 باشات هلع رمدقءابل' حا - هد هرىنس ل5 ىفأط دلاديزب وبألاق 375 (ةدئاف)# اهك رتثةغارأ 2276

 ةلاحهذ_هلاقذان :رك تندد واذ, انري_صاندقف' دا هلاك !ةفك دنعدهُرلا ةمالعام لل اقثاحاح عناب نم

 نممد-ة:د-59) انر ” | اند واذا وأن رك_كاندقفاذا لات 0 هزلاافت اك خامس ان دنع ب ااك- ||

 01 ناكرو صمت هجهتعامو هلالخ قىأ (ءانناىف)بابلا لوى هناغ_صىىلل !(رابخالا

 باتكللا اذ_هىأ(ةري_سلاهذه) ضءءئه- طعب لو ىن'امهانعمرةر وصقملاح رش ىقىمخللا
 هناقصو مل_وهيلعىلا عت هلناىلص :ااةريسدارملاأ 1 لسوديأ عدهللا لص نق 2 رطو هيريسأ نمضتملا

 هعنقىأه!|ةثةفرعمىف كيفك ىأ (هللةن مكيس>و)ا :ههيداعانع ءىنغي وهيريسسملاط(ىق :كيام)

 دكهإلا ارمالاب هنابرو رض هئاق دك اواهم5 0 ١ ءىلاعت هلا بص هدهزلا . :دلانمىأ(اهن )ليلا

 نمراعت مة::رلاوةراضنااةرهْزلا ى :ءمل_صأ (اهترهز نعهضار ءاو) هدهزىفاذإ :الاذهولءلقلا|

 ساب | هيؤسغرب انو هيلع ابن شاص مكر ىأقا* ١ نكست وتام .خاارونوهو نيمحمةي رهزلا

 20 انا دل ؛ ا رد

 لءالاد_.ةياقىغمرمعلاو « لغت_ثتو ءانغلا,كصرحنم
 لمتح اناا لا كرغلل « ايندلا ةامملا هذه ةر_هزام

 ةميهملا قوسن مرا ءّمسمايندلا سوه لعىلاعت هللا ىل_صءيل اىلاعتهّلا قاسىأ (هيلا تةةيسدقو)
 ىأهريفا ذك ا ذك كإ ملا ةباريحا ون 'ع-يج نم ا تاع اعزكم ل وريخستلل
 لكك كتاوملا رمذاذ- 2 .اهنلا ىقوةيحان !او هوراؤذحوأر وذذح ع جثه مود ل ث ردت هءج 0-5

 سدلا ني مل توه _ىلع ىلا عت هللا لصد هزنانم مدهت ال ةراشا وهورك ذا_عهبىتك ةىلاعالا

 حودمملاد_هزلا وهاذ_هو اهئمنكمتلاو اهيلع:_ دقلا ةياغعموهلب , اهلمصخت نع هز_دعل
 هللارمسا اع ه-غاراسثدلا هتاف تلاوتو تعدد اك (اه>وشقهم اعت5د ةدارتو) مدقتاك

 هك
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 ةخسنىفو (لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص) هتاف ورك ذاملوص>لاحرك ذاممك ياك ىنءملاوةب ردصملا نادعي لو هم! ةغيصد (ىف و نا)
 قضاناق م «مهكشتا م فاس الا ةلاارام عابا هندلا قهدهز رايثخاىلاءامعاها 2 تاونات رتل

 ىدوريدنعةت 0 اح كاو اه ىأ (هعردو) لوقو :ءملا اذه ىلابا- و ىغلاراتخ < !هرعرخ [ىف !سوديلع ىلاعت هيا

 قسأك (هلايع ةقفتىف | تت < ب
 وهو)هلاوحأل يصف“ |

 هنالا#او ىأ (وعدب

 هير ن-مسلظن كلذ ءم
 قاعتي نمرعأر أت اقك |
 (لوقيو)هلآوهلهأ نءهنأ

 مهللا)ناذيشلاهاوراك
 د_#ل قزر لءجا
 دست ةغلبىأ (انوق

 ا هترهز نطتقاو ىق 28 وايمع "حيو دارا وأ تودع ةسكاما ساس اولا و1 ررالا و لارسال مانغا نمل

 .هدهز زاك اندانأ ءربخوأد”ملا سب ناتض هر عموأ ناميلاح ناالاواهمن«ل يلق ىل:اب نك اواهضرب م
 اك ل ؛اكىأف اع تأودهز غل ا ,!هدهز 0 نهزاوءا اخااده ناك ةمنال ملسو هياعىلاعت هللا لص

 |هعردو) ل اك 1 ملا( قون تأ ىلا )رك ذاملوه> اح

 'ناكىدويلاواهشنايرثكالاوثاؤنو رك دتةكو رعم عردلاو هذهلا او ىأ( ىدوهيدنءةنوهرع

 هللاىذرةثئاعز ءناختشا هاو رح. ثددحلا|زهوراصنالاىلاومنمرفظ نم محلا ى هسا

 لا مهنعىلا ءن هلل ىدرهيادعلان 22 تلطر :ملو لسوهمأ اعىلاعت ها لص هلماعامناوأ ,ْمعىلاعت

 ,هوعهو هر ورمخد ,يملعأ و معم1 سوه | هلا عتهّللا ىل_ص اطول هنال دو همم صرع دن نممهم لاذذا
 2 ىف)ةمذلا لهأوةرقكلاةلمأ «هزاوحن أ نمهيقام عم لاح وخاف مهممهْضارتقاباو صرب ملو كلذ

 له لايعلاوأ اذ عةره قرا !!تاد:أرم'نام_ىوه.لءىلاعت هللاىل_-صهلوقك ىلءاعاللف ( هلايع

 00 رمثعىورواعاصنونالت هوءيلعىلاعت ةيالص هّصرت | ىذلاوهّدعقن همزأت :نموثدبلا

 | ؟قز ر لعجامهللا) ناخيشلا» اوراك (لوقيو 5 وعدي وهز هنعارتقا لاحف ناك وز ريعشأ | نم

 د أب ز ره عنم قمرلا د_سامراد- ةعولعجا ىأ ماعطلا ن مناسنالا توق ءام لك توقلا (انوةدمم

 ذأ ضرأ هيلعمتاا نأ ما نر هلوتامم1 بو 54 .اعىلاعت هللا ىلص هناراذه لك ثدسا دقو

 هعرد هرىلا+ > و<ةقاق لس اعىلا ع" 'هلل ىل_دهين وكيكالذعم فيك-فامهرغو كلدقو ريم

 نءةدايعبا 0

 2ك مهقل

 هام باو ىذمرتلاو

 0 1قزر لءجامهللا

 توغاارسءواتوقامثدلا ف
 ناينالاىمر ال ءاكمع

 نارهاظلاوتوعءال_ثل ,هدعدر ونلاذلوةفوقومهشاو د اك اهنا اوأ“ ةحالصلا نباهنءلاحأو ريعشعوصأ ىبع

 00 حاصل هدعأ د ةوهكءلم ىف ناكامه- 2 مةحرقب الق ةقد_صوان "رن مر وب الان أ لاقو

 1 قاتم راسخ ماعةّثام مك ارضا قاطع دل نواعم ةفلاوشلل ذىفاهمم لعام

 اويل است هنا هس فاك نأ وحالاذلو هلامعوه سقما هدنءاميففرصترملو رقفلا سو

 لعتوح هرلا ىو 0 2مأاذ طابرنا ىهوق ةدان هلوقأو « ماكر يقفدنا

 ةباقكلا ردقانههمدارملا
 انافك رار فال
 ىذاقلا نس ناد قسأ ادد

 (ظفاحلا دع د
 سل ا ! ا ني ل ل قر لاو كذب نود .ءثب لاملا لهأ ناكدقو هم 1 ام امس سعنلا ا

 سرداو رك ده او ده
 قاس كاك قاع هند فد راد رققلاةر وضدهز رو ةء اخ ه دهن اهراث او ل_سومراءىلاعت هللا لص كلذ لعف جرحا

 '(ىداع ءلانسنأي 2 سانثدحإا دج قرقدهنافهمهفاف هزهالو :!ىلاعت هلئا ن مدءاط كلذإ هل . كو هيقدكأ
 هادو تا

 مواكىأ(اول !اةىميمهتلا

 دا | 0

 وات 5-2-2 تكقرع نا

 | سيول جسم حسي دك هأم» مسفنصالان الورك دنياوهاذه نأ هسوىراخملاو .هماور ثا دا اذ اه

 ةّئدس وضاق ىمدع نر( ظفاحما د نيس لاو)ةزاحالابهتغىورامناوهنمعع د هنالواسمتاا وه[
 30 30 ”الاىداج ىو“ :عدباو رلا ىلا هللا هجرت: _صملار 2 دقو مالعالا دج [ىفدصملا يد هيلا

 اننا كار اعلا كر رمال عدن دول ىدد « هدأ هللاد عوبأ ىناقلاو)ةثاوسعتو رست

 ا ماشلاءلوقوةيقي رفاقي رقلة بسن رمل عاش ؛ (ىدول ءادجأو يأن“ دنقلا كوازلا نشا ءااوبأاه”دح
 0 دجأ وأ ّ

 نا 1 5 ١ 2 | بحاص مل_م(ح أ 00 د-حناءقس نياانثدح )لاو مد ةةدقو محلا مضيهنا ليقو
 نايفدو هد ىلإ دج

 ا ومص 0 و 6 واعموأ ام" 'دحإ) لاق هتجرتمدقت(ةبا سل نب ركد ونأ ا هد>] لافت َنفوَوَم قس ركر كتل

 نيسحلاو ا ” ) نايقس |قوتو هدا هلىورايمحرمناك هنأالا مالعالا ةئالادحأ ظفاحاربريضلا نمت ءوهحسك ؟ مزاخ نيد

 0 0 2 0 ا ا اا تالا

 ءانارم راج ند وهو ( 86 ؛ واعمورأ ندد ->] مه رك مد 5: (ةمدش لأن بركب 0 0 )لد تسلا عام الا ني حلم

 جرخأاث>مناك ودون اق عد كج | دد_جأه-ئعو مادهو ش ءالاك و دمالسالا ظاقحو مال ءالاد ->ىازلاوةمحعملا

 ةكسلاةيكالاهأ



 رضن# ى> موصتن اكو ةرهعب هرم لك ةرمن يذاع ج>ذاعمو ىلعورعنءىجختلادب زبنياىأ(دوسالا نع) علا ىفاسأر ع رولا

 هيلعملا تهل ىل_دهللالو سر ) عبشىت> لك أامىأةدحومار سكب( عبشامتلاة اهم ءىلاعت هللا ىذر ةشئاع نع)نمتليل ىف ميو
 (اعابت) اهملاملب ىأ(مايأ ةثالث سو

 ربر - ن«ىكدلا لدأىف

 ى->) ربا|نم سلو
 ىلا ىأ (هليحس ىذم

 بسك ىلاعت هللا هاؤونتنا
 كي دملا ةءاضتو ةرفقإم

 هجرخأ دو !مرخاوأ
 اًض أدري غو ىراخلا

 ىأ (ىرخأ ةياود فو)
 نيخي-كالوأ هريسغا هل
 ريخنم) ىحندلا هلافأك

 نيءعباتسم نيهوي ريعُش

 ىاك هللاىأ (ءاثولو
 لدب وةك ةخدن

 (هاطع'ال) هلوق هيلع
 ءاشول ريدقتلا ناكولذا

 بسانآلا ناكل هللا لوسر
 دنا ءاتطع 1 لو هنأ

 0 اع
 ءاطرسكي ( رطالام)

 (لابب) ر لامىأمذدو
 لال_-ىفثدالعأ

 (ىرخأةءاور ىفو)لايخ
 ل آع-بشام) اهفىأ

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر

0 
 ةردك-اوأ هدوجو لعل

 قو(هللا أ ى>)هدهز

 ىلاعت ىأزعةدايزةخست

 هللالوسر كرتام) لسمهاوراك(اهتعملاعت هللا ىذر ةشئاعتلاقو) هناهرب مظعأ ىأل جو ةناس

 قوواقلطمىأ(زبخنم):الاوموةعباةمىأ عد ار دصمةيقوفل اءأتل ارسكد 11 1

 نو ريثكو ع-يك ووةبع-.ثهذع ىور وامهرب_غوىفوأ ىلأن باو سنأ ن عىور مالعالا دحأ ىلهاكا |
 ةثاموزيدد رأو نا ةنسلوالا عبر ىف تاموةنس زينا وينام شاعو ثيدحةئامثاثوفل أوف

 ىخنا اةعيب رنب و رعنيدوسالا نب سدقنيدب زب نب( مهاربانع)نازيملا فهتجرتوةّمسلا لج رخأو
 نيع_سوتسةنسقوتوة:ءلا هلجرخأو اهنءهللاىذرةشئاعىأر هرصعسأردهازلاه.ةقلا ىقوكسا|
 لكى نآرقلا ّمْناكوهداج رضخاى>ماصو ةرعنينامج>دداعلا جخذلادب زب نب (دوسالا نع)
 تلافاهتعهللا ىذرةئاعنع) ةةلا هج رخأةةأوهو نيعب_سو س#نوأ عب رأةنس فوتو نينايل
 وأن اك ارب(نيخ نم)ةيلاوةمةهباتتمىأ(اعابت مايأ ة ثالث ل_سوهيلعىلاعتهللا ىلصهّللالوسر عشام
 لوأودحأ لك هك-لس ق. رطتوللانالفوت ىت> ىأ(هليدسل ىذمىت>) ربريخ نمةخسن ىقواريعش
 اههف رتوايندلا(ءاشول ونييلاوتمنيموي ريعشربخ نم) ىراخملااهاور ( ى رخاةياورقوارمآلاهنملزن»

 ءاطلا مضي رطخ رطغو ركفلاو لةعلاوبلقتلا لاما (لابب رطخالام لجو زعهّللاهاطعالإ ا همرعنو
 هةلالكسانل !نمدحأ هر وصتءل سفن مأ لك اهممهيطعتىأر وصاورك ذاذا|ر وط_+اهرسسكو ١

 ىلاءتهللا بصهّللالوسرل آعبشام) ني >.هعلا ىف(ةءاورؤو) فرع ى> هل + هدهعيلهنوكو ه١ممظعو

 رب ماعط نمةنيدملا مدقذ_:مد ل آعبشام ىراخبلا فو( لجوزعهللا ىنل ىىحرربخ نملسو هيلع
 ءاشعوءاد غنيب عجاه هناو ىنعملا ةبراق“«ةريثك تاءاورهيةوهّللاءاةلبدارملاوهو ضدق ىت>لايل ثالث
 ىلا ءتهّنلا ىبصهنا تدئا-؟لكٌثماذهو لبق مون ىف نيةلكأ لك أامدداو رىفو تيز وزب خنمةياو رىفو
 ناورتاك هو فوريعب فلأو مْعنماعيطق بهووهنديةثام قاسدناوةنستوق هل هالرخدي ناك لسو هيلع

 ىلاعت هللا ىلص هلنولذ.ي مهو مومعهّنلا ىذر ةريثك لاومأم-4ناك ةحاطو نام_ةءوركب ىل اكهراختأ
 عبشل اةهاركوداشرالا كلذنا وةلاح نودةلاح ىف ناك كلذ ناب ب يجأو مهسفن أو مه اومأإسوهيلع

 تحتف| هلف عيذك دقفرمتلا نم عبشن انكانأ 5م دح نهاهنعملاءتهللا ذر ةشئاعزعو ديلا مذلال

 اريثك نا قاورمتلا نم عبشنن الا |:| ةرييخت ح91 ىوروكدولاورمتلا نمأي_كاننصأةظر رق

 اودراهدمداموريضنلاو:بتحةفاملف حئانملابراصنالا مهاساوا هدعد وةرجحلا لبق ق يضف ا وناك ممم
 ةرسعلا نوكت فيكف ةنوهرمهعردو تامملتوهيلع هللا لص هنا نمرمامه-يقانب اذ هلوق أم-ماعكالذ

 حراشا ااذه هلاقامواس رقرم[ك ىلاعت هللا هجر حالصلا نبا هلاقام عاب الاب قدح الا ق< افةرجفلا دعب تل ا

 هللا ىصهنلالوسر)ةكرت فاخامىأ (كرتام) لم اهاور(ىرخأ هءاور فو) عوج نم ىنغبالو نمسال
 ىدوأ امفوأ لأن يهللادبعلاةاذإو أش الوةءاو رقو(اريعبالوناثالوامهردالوار ان د سو هياعملاعت

 ءاعداوهللا باكي ىدوأامئاو هب ىدوي:د:ءلامالهنال هتومدنع ملسوهيلعملاعتهّللا ىل_دهللالوسر

 ةعبشلا

 | قة يوءافاعفولاذلا 57 وهوةضفلان مىأ(اههردالو) بهذلانمىأ(ارانيد) هتافو دعب ىأ (ملسوهيل عىل اعت هللا ىلص

 ةداع_س زوفلاونيلقثلاةا حن ه.ك هلا ىفام كرتاسمناو ىأ (اريعدالوةاشالو) زاجل اذلا مف انييسلقل !بذعم دع
 ةنحلازونكب رفظامهبذ أ نذكتسلا وباتكلا وهونينوكلاا



 هنبأىلصدتلالوسر ىأ( ةلرتام) هنعىراخبلاءاوراك ةبدضهيبالو نينموملا تاهما ن مةيربوج وخأ (ثراحمانب ورعشيد>ىقو)
 هعوردوه.سفقوه-امروهقومسدأرملاو هلوأر سكي (هحالسالا] ةخس ىف اكل سوهيا ءىلاعت

 ىلحاهقلعا_مكللذريغو هرفاغمو ١ / ١

 ىأ(هتاغب و) ىراخبلا ىلع
 | )ث راحلا نب ورع دحو)تدشي و هلل_صأال 5 وهللامرك ايلعْزاو ىصوأهنإةعمشلا

 | اضرأوهتلغبوهحال_.الا) ا هالةكرتإ_سوهسيلعمتلا لص فلخام ىأ( كرتام) ىراخبلاهاورىذلا

 الوارانيد هتومد:عمسوهيلعىلاعتهللاىلصهللالوسر كرتام هلوأ ثيدح ضءباذه (ةقدصاهلعج

 مهتافريسل أ قلي دفتوهقدصاهاءحاض راو هحالس .وءاضرمأ اهتلغبالا .ثالوةمأالوا د_.ءالوامه رد

 ةثالثو تسهيسقوع-.سهعوردو ماا مم لكل فايسأ ةعست لسو هيل ءىلاعت هللا ىلص هلناك اولاق
 وأءاضيبةياروةعد ممتاقعلاا4فلاةيءادوسةيارونا رقغمو ةعل راىاطاغملاو وحامرة نو ساأرتا

 نازيملا فو # هللالوسردجتمللاالا هلال « لسوهيلعىلاعت هللا ىلص هناي ار ىلعاب وتكمن اكو ءارْغص
 ىتلالدلدلا ىهف مسوهيلعىلاعت هللا ىلد هتلغبامأو هتومدنعاهخمدج وامزيسي لو ءاضيبالا نك_:ملاهتا
 ريعشلا اف شح ناكها مانسأ تيهذ ىت> ل-_توهيلعىلاعت هللا لص هدعب تشاعو سوقا هلاهادهأ

 ابيلعل ئاقههج وهللامركايلعناومنعيللاعتهللا ىذرةء واعمةفالخك تيةباهنا ليقو عبجرلاب تنام مث
 ضراوريضتلاو كدفةروك ذملا ضرالاوهنعىلاعتهّللا ىضر قيدصلار كب ىلالا مهوؤةضفهتاغبامأو

 لدن ءاملكف اه قاس قدصتب وةجاحاردقب هلايعةقفنو هتققن ا ممذخأب عاسو هملط لاقت هلآ
 امأ ومالا وةالصلا مييلعءايدنالارثاسك هنعش ,رونملا ذاذاك_امالا دص رمناك سو ه-ءلعىلاعتهللا

 ريوض وهيأ وح -رصأيك ه5 رش .وهدمكحو هماعت رب هرا4_ةمدارااقب وعل لآنمث رو ا 7 راع هأوق

 ىلاعت هللا يضر ةشئاعتلاة)ةروك ذل ريمضلاو أ اين ايبافانئمسا هنا وأ ة فص: او ضرالال اهاعج

 وه(دبك وذ هلكابْئث ىدب ىفامو سو هيلع هللا لصللا لو سرتامدقلو) ناخيشلاءاور ثيدحف (اهنع
 ءاذغلا لدي هنمنالدصخو ةسئرلاءاضءالا دا وهو فور عمد كلا وهريغوأ انا سنا ناويح لك ىلعةدانك
 اهصت ناكامانه نما نانامْشب قفووايشالوار اش دالوا ههردكرتاماهوقل فانماذهو هلك د سلا ىلا
 دادتعال امدعلوه وأ عاتملاولاملا سنن مناكاماماعزاكنأ و لادا رملا وأ اهتقعن ةمعب نماهب

 وأ لوكم غصن هدارأهياهنلا وا ةلطم ضع اوأريطشلاك فصنلارطشلا (ريعشرطشالا) هتاقل ركذاعع

 ىفقاطل ا همشءاغلا ديد تول ههملاءارلا ساقي ( ل فرىف) عاصلا ل_ةودملا لوك-لاو قسو صن
 لوالاواضنأ ف رفرلاوهوهظفحداربام عضول دعت ضرالا نععدرتةضن رعة.شخ نع قلطن وطئاخلا

 أ هبفو ىنففهالك مثالي وطهنم تلك افثيدح اة مث ”واهيلع رادقملاذه عضو لم”الةبشملا نال نرقأ

 | ناه:عىلاعتهللا ذر رباح نع مىفايرئاظن هلوتدرودةوةكربلا يهذ,دعلاكل يكلا نأ ىلا ةراشا
 لك ايهقيصوو هنأ ماووهلا زاخ ريع ىسورطشهمعطاقهمعطتس لسو هيلعمللا ىل د ىنلا ىنأالجر
 ص رحل ن مهيفال ليقدغني لهلك_:لول لاف ريخأو مسوهيلعىلاسعت هللا ىلص ىنلا تؤ هلاك ى>هنم

 هيفركل كرابي مماعطاوليك مادقملا ثيدحىفدروامامأو:داستءملا بابسالاب كل سمتلاو لكوتلا مدعو
 ىأ (ى) ٍل_.وهيل ءىلاعت هللا لص ىنلا ىأ(لاقو) لما: ىرت ملا ق< عدرابتلا دنع هناب هنع سيجاف
 ملسوه._.لعىلا عت هللا لص باطف ىلا ىف رقاوندا ىأ ماللا لدي ىلا لاو سرعقا نبا حرش ىفوةشئاعل

 لدلد ىسهو ءاضدنلا

 (ةقدص اهلعح اضراوإ

 ىلاريم_ظلانابرتالأ
 الةةدصاهلعحو ضرالا

 أيلعدم اكد قب رطد

 تبسنالاوافارظانهنوكسأ

 يعملاوعيم# !ىلاهدوع

 نَ ثدد_-حىفقةح

 امثرونالءايدنالا رشاعم

 متةقدصوهف هانكرت || لن اكو ةقدصىمس فقولاونيملدملا حاصملاهمَتو هنأ ةقدضاهنوك ىنعموَءل صم ىفو قد ري
 امىأ غرفم ءاندكسالا

 :ىذامالا هددتع ايش رت

 ةلرث هناتدثنادوحنو

 ىذرةشئاعتلاف)هريغ

 هاوراك (اهتعملاعتهللا
 أموتامدقلو) ناخيشلا
 ةيئادتبا ماللا ( ىدسىف
 ىأةيلا-واولاو ةيمسقوأ
 تامدةلهللاووادق و

 ىتبىف سل هنا لاحلاو

 عشب (دبك وذهاب
 هروكسز د4 و رسكف

 ةاي>وذ ىأ حتفورسك عم

 بتمهيالدمكل |صخو

 هلعل(ريعشرطشالا) مدلا

 ىذمرتلا لاو عاص فص
2-0 

 زوحوةيلدمل أ ىلعهعفر ا

 5١ ا ىو 1 3 8 م 1 3
جللءانيلاب( ىلع ضرع ىفا)ةيضام لا ةياكح لاوواهرأ سا هنماهوند

 قل الا ىلعهم أد رىلع ضرع ةباور فولو ه

 ديد: وءارعتمب(ىىل فر ا را رورو كا ا 1 ا ا 1 لا كل وع ملا 2 ل 7 ا ل ل سل ل مع تل ا

 مامعيوقاطلا هبشفرلا حاح صل !قواضأ فرقزا وهو هظدحداربامهءل ءيىقرب تدبلارادج ىف ضرالا ن ععؤرب تسشخءاف
 لوقنللىبب (ىلع ضرعيا) ىلا ةيلتىأ(ىللاقو)ت لاق مث هيلع ةةموهو ىنففهتلكف ىلعلاط ىت>هنم تاك ا ثيدحا
 هلالالجا هلعاف فذحو



 هراثأ الىأ(الثاةفاب .هذ)اوليسموأ اهاد-ىأ تدب ا 5 ومص ىأثناثلاو 0 18 ”لا( 41 لعحت نأ

 ثعايوه-يهلاز اعيفرالرك 2_مهنالدمد_ةو(ريصاو) * هق :وءىأاموب عوجأ ن ادن را كب رآ الأ :عموأ (اعو عوجأ آ)ىلرتدخاف يوان

 اع ءنو وك ال( (رك-_ثان)رخ ا" ةوىأ(امو عشا و ) هيدلام ا رع ض رءراعم> اق ةةعاأم ءمو هءاعلاك : لال

 ءامل والاوءأمد الا ماقماذهوروك 0 6 الكلذ قناىلاعت دأوةرمشل هم || ويسر الجو كرك ثهفصنو ريد هعصذ ناهصن

 مويلاامافإ هلو ةبل احلا نسح > نم اموتم لك لع درع ءامنمب مثلا امكاولالحلا ١١84 ىو 5580 «ايةل اخ ك!اماب رأنم

 عر ذتافهيف عوج أ ىذلا
 ءاحطبلا ( ايف ذةكمءادطد ىلع نا) حولا يمملعادار اا ءابادأ رود :!اهرهظأاذ د ام 0 لا

 0 مو اع( لوعدأو)

 ل ه) كيدل

 0 عى ”أو) كر كاف

 -- ْق 7

 نملوأ 0

 1 نا ىك 7

 ا !|ناق ىريسفت

 امال املا نأ
 ىذقي دك اخو

 راسو ركشلا
 هاوراماضت أدب وبامو

 تعءداذاف كل دما

 كَ كلت

 كتركش تعشاذاو

 هع 5350
 ىردأالىكدلالاق(رخآ

 تاق اظعللا| ذه هادر نم

 نمرك : ََن ايتن ناك

 نوكيل ىعملا اذهب هاور
 ىدسملاىف هلادك وم

 همالك نهل-_صا4 او

 لب ريجنا) هريغلقنو
 هيلءلزن م الماه-ءلع

 كئرعي 5008

 هأرقالاق الودأرت :اكهغل أ مدل !اهم .!ءأرقسوماقلا فوك يلعب ىأ(م السا

 ماه ةامناك نأ .ءالا تلقوا .هذ ءلامروهاصح باقي :ناو او هنو "العنا | .هد رع كدا رااودممسالا هم اءأ

 ا اا ل_عجديرأالىأ (برابالت ا 5 ى لك لرد اقهزيا وهعوقول ليحةسمريغمدعلا |

 عوجأ ىذلاموم !ااماق١ ل ١ 1 ءامزيب مث هللاىار اةمدالاو هن :دو-هعلام اع اموزل نإ عمسش

 00 حل مدالاسش ال ناك م وأ ىدحو ل رداد روألوب تل .ةىرذ داو طءالاوإ

 هدانواءئاحةرات نوك [ناوَةةاغلاديرألاةديرتاخ هلل -: هناك فا:2 ءاضح !(امونعم هشأو اموبعوجأ)

 1 كوعدأو) ءاج:)آلاوةلذلا ىهوةعا ال ناو اوللاذةءاعدلا عرضا اوهي 5( كي |١ عمضت ا هيف

 ع-بشأىذلامويلاامأو) كلذ ذيالاعناكناو دلل !عملماعهوءاجتل او:احانمءاعدلا قو :مسأ اطآىأ

 هإتلعحولفالاوهتماءار مل ميلعت هنا نمانه ليقأ اهحوالو ىلع ان تمن أم( اءىننأ [و لد جاو ه.5

 ندا اذهو هتداعىلع لن 00 ااط ام كلذ ريغ ىلا نيعةفر ط هللا نءكللذهلغش لام هذات :دلا

 تعشاذاةكدرك ذوّكيلا تعريض: ثعجاذاؤ ظفلب هن لاك ا يضر قانا ند عدرا هاور

 رخأىلاعت هللا هجر ومما | نك-او اذكههدجأ ل ىطويسأ ا لاق(رخ
 اموهلاك مالا 0 ناحل ارو 00 رد ددزلاف

 1ثيدحىؤو)ك' دجوك نر 1

 م غلابجتلممجب ناتي انا ءانا فواد صراعا ”افعشيملا ى 0

 ةشئاعش د د-ح نع« ران ةرك اعنياو دعس نبا جرخأ و هرخ آىلا ت 12:4-ضذ وأ .هذواثوقايوادرعذ

 دهزلا قد_جالوسهذلا لامج مترا تءشول لاق سو هما عىل «”هّللا ىلص هناا .معملاعت :هللا در

 هللا ىذدر ملم ثيدح نمهنموض ارو ةطغلاو بهذا لاج ىمدللا ىرحال ثول هلل اوابنع

 ثيدحدجأ حج رخأو لءفلام هذاهاك ةماهت ىلء<ناهللات !اسول لاو هنأ سو هيلع هللا ىبص هنع أسمع

 امعءىلاعت هللا ىدرةثثاعز ءا ارصتخم هل ةعالن ماهعمدكدق إل مالن ملامو دارادالن مرادامت دلا

 0 « ربجنأ) ثيداحأ ةدعن مى 8 ملأ. 2,اور هللا هجر فن ءملاهرك ذاك تلقت

 هتأرقالاك الاىفلاةمارك !ةينك كب .<وكيلع و ىأ(مالسلاكئر كبرنا هلا ات لع
 ريسغأال ءاياا تف ةىلع مالا كيلعؤرش ليقاذافدم زا نمءاياامضن مالسلاكث رقي وهومالسلا
 هيلعأر قي نأ ىلع لجأ رقاوب :ءموءانوأو أو هنزههل ازا زود< و ل ةءمالز ومهموهو نادءلامه ىل قو

 كللوةيو) هلءركذهياعدأرق 5 عمور لان ءذوخام عيل بها قلطا ل سرمزاعتو عفءابا هغاي ىأهمالس
 تهجوتىاهجود: وك عمريس ىأ م 0 كلنا بكل

 فرطاف)
 000 2 تت ا ا ا ل ل كل

 1 001177 21 0151 1 ا ت1 27 7 7 ا 1 7 م رع جس 2 حب شح دع جا مرح مج ص جوج مم 7 دس ميسو لوما

 1١ مو

 ليقوءأ ملا عتفمف مالا |كياعأر قي تلت اذافايعاندءأ رس لاهنأرقألاكالا وابو ةكممالسلا ناكاذاالا

 هدرب ومال_ىلا أرقي نا ىلع هل محي همال_بهغابب ني هناكم الل |انالفأر قالا د هلوقب ىحلدلا فاك امعفذن, اذهب و ناةءلامه
 امهري_غو سيق ىنأواغصلان م(لاي اهذ- هل_عجأن ا بحنأ لارا ا.ة+اوأارامت ءاىأ(كل)ىلاعت وهنا >.سهللا ىأ [(لوقي و)

 سنان ع كت ذلالابجىأ (نوك_:وابهذإاه: ةاتصأ ًاواهعاون ابل ابحلا هذه سذجو أ اهفارطأو ةكمىلاوحامم
 ديك اتالو د ءرحام وأم مد ::اموبرغل و قرشلاةهج



 ىلرتسخاو ىلرش ء-هللأ هئاعد ىف دودايك ريا ن هدرز ةموأب الا اراظانا هتوك سعمأر كةتوايداته-سأر ضقخىأ' '(ةعاسقرطاف)

 ديرب ىأ اهعم) ل - م ءاقنلل ال(دق)ل أملا ف ؟ىأ(هللامالن ملامو هلرادالن مراداد :دلانال :١ رجا لاق مث م) ىرايتخاىلا .اكنالو

 مرح ذل اهوا :!اواهثاكرشةب+واهثأ :غةلقواهثانع ةرثكواهئانف 15 ةعرسْن مآ :دل|ةقيفكه لف ةرعمتمةلىأ ( هال ةعالن مز اهعج

 قالطاا ق4 اوهتيا ؛ءلالوةلاراغههدار اود اك ال ل !!لوقلابد امتلاك ل هرج الاخ (تاحردرأبءاب

 18 تدعي *.ىلاعت لاو ثيحرعقلا ىنيكللل ن مولا با وجل دتلاقدرو ا

 ايندلان ألي رمج اء لاقمت) ) لو هياعىلاعت هللا لص هر... اميقر غي هسارأطأطىأ (ةءاسقرطاف)

 اذهىلءقلطتوبرةلاوهو وندلا نمىلعفابنالةرخ الا لداةةايندلا (هللامالن ملامو هلرادالن هراد
 ارادىم_ترامتعالا اذهب ونيملاعلار قم ىهىتاا ضرالا ىلعوهريغولاملا نم هيقام لكودها كلا حلاعلا
 ةرطنقلاب و نورفاسملا هلز ن:ىذلان الا, تش ذإودحأ اهي ميال ةينافا مال ىأ هلرادال نمراد هوقو

 لاقأك ةنيقسلابلب
 ىرساغنامزلاوانوقو ناظذ 3 ةنيعش سكر كاين دلا قلانأو

 هةيقح هك|مالهمحاصقةعبدو وأ ةدراعو هقهنم تا تساويفءرملا هكا وانا ىأهرخآ ىلا لام هأوقو
 ( لعالم 0 هلرخذال ن مرخذو هل طرد هال ٠ نها رك رمق نماذهسداو ريقف ايف ى: :ذ لكد

 دك وهغولب دعبأ يعم «هناتاههتزا محو ه4 عج ىو 0 ىو اريثك اد 'دلا عج نمنالىيةحئللدق

 هلوق لج از هىلعو ليلقهريغاةمسنلابا: :دلا عاتمنافل عملا قلعت اوأ هلةياهتالامىلااهدقشي مث هنول

 هلوقكر يشك ةللاك متر اع سمىهوأ لملق لة هنامول عم ةيقمل ةمسنل ا.هيلع مها ءاوهيلع متنأام 1
 لد 0 قناكْناو * هلمانأ ارعصمنرعلا لرتادق

 رداسملادارب| هندلا ن نمءاقتك الاىلا هيدهيوةرخ“ الابل ءماميفهفرصالذامدعلا“ ةلرع_همولةعدوحو

 لاقو داهزلل فرص سانلا ىلةءال ىدوأولءاهقفلالاقازإو كل ذك ناك نمل اعلا ناف هازغ ههغلس ىذلا
 رعاشلا

 انئغلااوفاخوايندلا اوقلط د انطق ادامع هلل نا

 ا تسل اهنا * اوملع املف ءارمقاو رظذ

 اذق_سابيقل 'اعالا اص 3 اوذذتاو هك اهول_ءد

 هنال ولا تباثلالوقلادارملا (تباثلا لوةلايدجتارهنلا كل :دث مالسلاو ةالصا !هياعليربج هللا ةف)
 صح ءهنات4- لع نتماهّنبا نان راثخا وأ هلءاطداما وهو ه-2لاةعصوص#قحهيدار ماوأ لوزبال ماد

 ءاور عتيج ثيدتح 5( عا هللأ ىكرة شاعت نءو) اذ_هيلعهتدت ىذلا هنافهغطأو هللا ل_ضق

 ةروهثمرخأن اعم هلو مالسلاوةالصلا هم اعمنب لهأ هل ادا راا(د#لآ انك نا اقراها ناخيشلا

 تالطنامدا ل وثثكمنل) هيعمل ع نءةفف ناو

 ةيئانزاو (ءاملاورمتلاالاوهنا) خيطباممهسدلهنان ا اهيقو رافد“
 وهامئاوىورو ءاملاو رمثلاالاهءىد اي ولكؤاماند_:ءامىألوكاملاو ماعطلاريم-صوهو

 ىناحصلا (فوعنينجرلادبعنعو) لاوحالا ضعيىف ناكاذ_هل يقءاملاو رمثلانا دوسالا

 ديجد:_سامهريغو رازبااوئىذ_هرتلاهنعهاور ثي داع اذ-هو هنعىلاعت هللا ىذر رووكتلا

 ىل افش )١7

 تباثلالوقااباونمآ نب ذلاهنيا

 قو ايثدلا ةاي4 اى

 هريسعلا نا عم ه مرح كلا

 قى 2 لوشاحتسلا

 كمادأىثماقملا اذه
 هللاالا هلال لو_ةىل-ع
 09 ارا ل

 قمت مركلاىل عى هالك

 للا ع نآهرب ثدد 4|

 نايعالا باق ناكما
 انثدلادجأءاوردةوازه

 كف هلرادال ن_هراد

 هألل_ةءال نماهءم_ك<

 ىلصهنأهظفلو قس

 لاق سوه ءاعىلاعت ليا

 ىسمأ امامود ليرب-

 قل وس ةقكدد ل” 0

 ءأنأف ق-قدةق_فال

 هللا نا لاق ىل-.ةارسا

 تركذاس مم-سىلاعت

 حيتاففكيلا ىثعمف

 ضرءأنافرمأو ضرالا

 نإ تديحأن ا ككل

 ةما+لام>وكعم هريسأ | -

 ايهذو انو-ةايوادرمد

 ةياورىؤو تلعفةضفو
 قعر

 نلامح ىمدهللا ىرحال

 لعحنإ هللا تل سول ىفارميطالو سهذلا لام تراس !تةشوا ركاسء نيالا ذكود «سنيالوةضغلاو بهذلا (
 لديةواضأد يكاتللماللاودقى: :ءىديك انةملكن ا كاط طذالا لاو (ناتلاق) )ناخيشلاهاوراك(ةثئاعن ءو) لعقلا.هذا اك ةمامتىل

 ىلء همصاورهصملا نمل لا ل هعقر روج ( دع ل1 انكا )انا ىور دقو ل2411 ن م ةعفتش نا نأ مشالا رهظالاوداندسا ماللاوف ؛نا

 نادوسالاةب اورو( ءاملاو رمثلاالا)| :ةوقامىأ(وهنااراندقودفام) هردةىأ(ارهشثكمنل) رهظأ ىناثلاو صاصتنخالا

 ليحل ؛راربل اوىذرتلاهاورام ىلع(فوعنينجرلادبعن ءو)



 نء ةياكحيىلاعت لاق هناي+_هفد نكميوراشكلاثو هىفوبادعلا ىفهرثك أ كالملا نال ضو فوتو ةباوصا ناب ضرتعاو(كله)
 |م» مءاحدقلو نورد لنموه

 لور ) تاما تاغ
 هءاع ىلاعت هللا ىلص هللا

 لهأووه عبث و سو
 (ريع_ءاازيخ نءدسي

 ًالفربا نيخنعالضفىأ
 هذيق نممهو. ”اءةريع

 نهه_هوهقمرأ+ عاب

 هر 2 نم هعيش لوصح

 ةماماىأ اودست اعزعو)

 ىأ ايتو
 هانممفالتخا عمدأ: ءءء

 ىوراك(سا.ءْنيالاق)

 ىذمرتلاو هجامنأ

 هللا لو سرناك) هدو
 سو هيلع ىلاعت هلل ىلص

 ىلامالا هاهأو وه شد

 ابيفىأ(ةسعباتلأا

 0 واط) اههابأب

 لصالا هنالدنم

 0 هلهأ نموأ

 وأهلهأىأ (ن ودحيال)
 وهو (ءادع) لهاووه

 لعاو هلمقالد كات
 رو د

 نم مهلا هنانع ءاعللال

 0 ءادب لمعلا

 لاق) ىراخملا ةناورم

 ىل_صهللال وسر لكأام

 ىلع لس .وهءلع ىلاعت هنيا

 ميو هلوأرسسكب (ناوخ
 لكؤد اموهوأ ةدئامىأ

 ىلع ىسركو نءهيلع
 التكتل نئهقزتالا داع
 لاحءانحنالا ىلا اورقتقي
 7 ةئالثلا مذن(ةد ركسؤالو)رفسلا ىلع لاوةباحصلا ىنعنن ولكايا وناكام ىلع ةداتق لّثسو مهلكأ

 ٠ 1_1 شل د كسل

 2 ل والا كلاه*ي 0 ول _سوهيلعىلاعت د هليأ ىل_ص

 ةناهالاو ثدد 2ايفدرودقو تاودعش له رات 2 قءادعالاق هلا معتسأ رثك اذلوراط ف رعف لتقلاك

 رص كوه احصل اوهنناهمرك نءىلعهقالطان" كل ارو < الق تاق :هوحنوو ودعلا ركذ نم موقت اا

 0 ما اةكلهاذا ىت> 5 اعفسو ق>قدروائكريكريغن مدزمدر وام ىلع هيف

 عمجشل )4: نه ريالا باذعل | دس أ نع صد ا داو اود اصلا عياعامنالان مدريغق>قدرو

 فوعْنينجرلادمعناكلاق ىلذفا سابا ني لذ وننعثددحلا لوأو(رمعشأ نمخ < نهه5دب لهأ الووه

 لك دهس ءانل--داذاىح مونتاذانيتاقتاهناو سداحا :ناكو كل يلح ه_:ءىلاعت هللا ىذر

 د-كءانأا,تلقف فوعْن.نجرلادبعىب تعضوأم» 15 ةم4و ريخا ممفةغ حصدانات أو جرخ مث لست غاف

 انارأ الذ ريعشلا ارد ن نمهنب لهأالو وه عمشلا ديس همها سمتالو ردا هلاوكمك ص

 لاكشالا ٠ (0 ةيمدع و ىعملاةبراقتمةرمثك تم ,داحأهأ عمق درو هنأ مق دقو ءانلرمخوهالانرخأ

 هللا ىذر سابعنءاوةماما ىنأواّمعىلا عن هلزأ ىضذرةشئاعز ءو) هلوقب راخإ اذهدب وقت ىلاوهباوجو

 لوسر عبثام تلاقأ منا ,مخءنيحيحصلا ىفاخامعىلاعت هللا ذر ةشئاعشي د( ع كاع امل

 ىف هنعىلاعت هللا ىذر ة هاما لأ ث دحو ضببق ىت>نيمودإ ريعش ربخ نم 50 ء ىلاعت هربا ىل !صدللا

 هلوقياذهةءر وك ذم اوههن ع اممعىلا عن هللا ىدر س امعءنب|ثددحو اًضرأ اف ؟ءالا ادري ىذمرعلا

 ءاباب هماللك قاي-سوىل |عت هللا هجر ىطو يعدل هلاقاكهرخآ ىلا ٍإسوه لع ىلاعت هللا لص: :لاناك

 ىلاعت هللا ىكر سا ءْنبا !نع ءاض ١ أنم>يحصأ | ىقام هنأ ن ن-دحالاوهرك ذب ىف 30 5 ههدارعناكولو

 وهاذ اهمهاس: لرتعاذقو ا ا ءلخد هنا هثدحهنع ىلاعت هللا ىذر عنا امهمع

 ريع نمن.تض.قريغى ثاهيق سد ىها ذاق هن 5 رخو ءاع1 ل ةوهمت < رد رمي اح

 ا ا ع ا ةتاقرعن مةطقو

 ىنلاناكام مدى ا لاقل وزعم هلت لوس ايتن مل و

 ىلاعت هزلا ىل_صهربمض نمل 2 0 واط ةعداتتملا ىلاهللا هإ-هأووه تمس مل_سوهي اءىلا ع هلل | ىلص

 منال هلاحن هلعب ءلهألاحو سوة .اعىلاعتهّلاىل-د هلاحدو صقل نالنيواط ل ةيرلوإسوهيلع

 ىكعيوصنمىل ١ ءالاو ىر_هوه ارك ذاك عوجلا ىوطا انالا ثأاح ى-عماب و واطو لاح لك ىق هن هنوعش

 ثيدب , هلوقله_صخوءاد_غلا لب ؛اقي ىذلاماعطلا داو نيعلا حف 1 اثعنودحال) هأوةود- ءقرطلا

 (هن ع ىلاعت هللا ىذر سن أن عو) ا اذهو اعطلا قاطمهيدار ماو

 ءاذارمسكب :(ناوةىلعإ_بوه ا عىلاعت هللا ىل_صهللالوسر لكأ املاق) ىر اخملاو اورثيد-_>ىف

 قرةناوى-هعةديملاو:دئاملاو وهواض:أ مارك |ةنربناوخا لاق عدو 0 عمل رانا ومضر ةياجعلا

 هيلع لكالاوةدثام ىحسل هدهد وهع_ضو ل ء.قماعطل هيلع عضودامناو * !نال_هدالاىف امهمدب

 صقئنااوهونوختلان ه«ى ر-ءهباىل-دقو اولكأ اذاء انفاللاوجا_ةكال ىت>نيريسك كلل داع

 عضونأم ى-عع نوك.د هو رفد عملا ماعطلاف ةلايةرق_باامأو نوخوةنوخأ ىلع عم و

 هيكل | نيسلامضنى هه ىقلاو-كالاق (ةحجر س قالو) اضيأمدالا نم ماسلا هلع

 نوهكةرتملا هداتعبام هلاثمأو هي ةعضوبامر يت عمال 00000 ا 0
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 نيالا ل-.ةولاوطر لب وط؟ قاقرلا ىمستوةةيقرةء-تاو ةفغراىأل وعملا ةءيضد (قو 9 ىذاملال وهلا ةةيض:( هلزخالو)

 عزتي ناباهطمسلاغلا ناقددا <ايو ثمىنعباطو مسم ىأل وعم ىنععليعف(طقاطي م ستاش ىأرالو) ىراو لاب ىمسملا ضيبالا

-اذكو تاناورلاحصأ ىف مارد الاو تاساحنل |نماّمطد ىفام جارخاوتاروذاقل !نماهقيظنت د عد راحلاءاسملاب اهقو-ص
 سورلا ؟

 اك اما ني>يحصلاهباورب اس (امعىلاعت هللا ىضرةشئاع ن عو) منغلاراغدىفالا نحال 1 و تاحاحدلاو

 ىلا عت هللا ىل_صهشارف : 0

 ةحركسأ- اوصل القوه رعمةيمجعأ ىشو:اهو مج وهدد_كملاةلههملاءارلا جتفو فاكللا مضو

 ةعصق|هانعمليقاذإو للا برقمهانعموةزمهنود. حيمعلا ثب د |ىفءاحدتو ةموهض «ةزمجب

 ةنوهدمةعدق ل مقو مخهلا ىلع نيغباس أ ,ميقةدثاملا ب : اوكا ىفتاشراولاو خماوكلا يق عض ور ةريغص

 ءالاو ماو ني ربكم ن همن وداةملاو مجعل اهع:_-صنام ىهف لك ىلعوةريغ-صةدئامامنا ليقو

 مظعمن زو. فقرمو ل و4 حال ءانما اب( ققرت هلريخالو)ةج ريك اضي أ ا ميلليقو م_هدنعريغصتكلا ةمالع

 قوةمجعموأ ةلمهملاديديمسل او ىداو اوه ل_مقوققرلا طسنماوهليقو قاةرااكز ملا قءقر

 سوه ما عىبلاعت هل |ىلصهرينادارم او لعجلا ىنعم هذمْض لزب نا لو عمو ايوب صئلاباقتقرعي ادور

 لوعفملا ىعأبليعف طيمس( طقاطممسة اش ىأر الوز ل ءانممه نكي ل مهنال و ةدلا ضارب نملعحمل

 بهذي ى>رالا ءالاى اما ءئأاهطمسد ء«داهمامثي ةأش | سو ه-.اعىلاعتهلبا ىلك هلخبط» ل ىأ

 هللا ىدرة-ثئاعزعو) ةريخ_صأ نالها ىفوك ذامزاوخا_.وملاهنامهمالاكر هاظو ىوشت مئاهرعش

 (امداهيلع ماني ىذلا سوهيلعىلاعت هللا لص هشارفناكاسا)ناخيشل اءاور ثددحىف (اهنءىل 5

 هو.شحإ) دوسالا صوصخ هنانيالأ غ وبدملاداحناو هو سدال عج مسا ممماوةل حملا لادلاوةزمملا حت
 نس رك +.( اهةعىلاعت هللا ىذرة_-صقحن ءو) فورعموهو لحل !نمنوكءامهيللاو( فيل

 اهثيدحواعطةنملئامشلا ف ىذمرتلا هاورة صفح ثر دحو نينمؤملا مأ هذعىلاءتهّللا ىذر باطلا

 ىذلا سو هيا ءىلاعت هللا ىل_صءشارفت رك ذامه هالك نان وك زاوح مدقتلاة ثئاع ثيدح ىئانال

 نوكشو ا رمساكب ( اح مهد ىف سو هيلعىلاعت هللا ىل_صدتنال وسر سارق ناك تلاق)اهدنعناك

 وهل ءقو ل_.:> هالاقو كاك اهءششارغلل دعم_.مب ويوهوةلمهم احاهدعب وةلههلانيسل |

 هياع ساكو سلي فوصااورب واورع_ثلا نمي وثوهليقو داهزلاه_سلي رعشنمدوسأب وت
 (ه- لعمان نيثدنت هينثن) هخرتلا باك ١ هل-ثمنءمزت ظياغْئشوه:كاح لك ىلءوح وسمهعجو

 نواك» ىد نيدرعض هد ىلع هضعد عمك ىأ فاع عو صضهد ىلع هضعد ىدام ىءااونوكسةرسكم ىنثلا

 ةيسد>ل | لا ءامل |ناكمةيقوقهاذثعءنسنُت ىوروعءانت اهعج وناتنث هنت وهيلع موذللأطوأو نخثأ

 نماداهمنيلا نوكيا تاقاط( ل رابةل يمل هءانيزثق) ره ثأوعصأ ىلوالاةخ_نااودح اوىعللاو

 اواعج ممناوهو ( ه]كلذانرك ذفءل للا ىل مم شر فام لاق .وهياعىلاعت هللا ىل_ص حمصأ املفإ نيدينغلا
 ةلءهملاءاطلاوواولا عتب ( هتأطوناف) نادل اوهولوالا ( هلا<هودر لاقف)تاداط عد رأ هشئارف

 نزوىلعةدودممريغةزمهو نوكسف شغب هل عفوأ ةلاعف هنزوف شار غلاريمضل اضم ثدنأ”ءءاتودملاو

 ةداب رااليا هدحبتل مايقلا صعب نععطقنان هرمني ىح ءذود دهم هشارةنالهداتعم نمرثك أمانقمونلا

 ىلعس ارقىلءلوالاهم ونو (لومررب رس ىلء انا يحأ ماني ل_سوه 1 ءىلاعت هللا ل_صناكو) هموت

د طد ريش اوهريغوأ(طد رشد)ج وسدم ىعك نهممو ةلوهمءإرب لومرعو ضرالا
 ءاطوءاروةمحعم نش

 نسدتقي (امدأهيلعماتي

 ل.ةواغودماداح ىأ

 ىكدلالافو هنمرجالا

 هو تح دو تاادا>

 لوصأ م اللا كب (فيل

 نعءو) ل-_خنلا هع_س

 ىلاعت هللا ىذر 6

 لئامثشلا3 كني ذمؤملا

 ىلاعت هللا ىل_ص ىلا
 ىأ( ىدبيف مل ,وهلع

 حقووىلاب وساملا ناكم
 ظفلب ىحدلا ل-صأىف
 هئاضالا عصتو+_تدي ىف

 اعاو ةسالاا ىنداب

 ةياورلا توثق مالكا
 اتاي اراك احر

 نمل ضر رعت نم
 هبوطن ىأ ةغْفْْا نوذلا
 هفاثاارسكب (نيكشت)

 نيتيطوأ نيةيفطعىأ

 ريادة
 ىرخأقورد_كللاىلع

 مانيق) نير ىأن يس

 هنأد نم اذ_-هو (هياع

 هقارغ”سالهرءادتباهر وعثريُع نمهيلعت ايوتادابزلا باب نمءاميااوتاوأط عد رآىأ( عد رابةليل هلمانينتق) دقو لك قهتداعو

 5 راهيذت ىأ(هلذلذ ارك ذو) مالعت_ساوأ ىراك.ذا ماهقتسا (ةلمللا ىل معشرفام لاقعيصأاملك)» روُطْح دوش و ورود

 ىروضحلاك ىتدعنمهثزيل ىأ( قالصتلمللا ىتتعنم هرأط و ناف) ىمداع ذو ىلعىأ( هلاك ود رهلاقف)اعفن وة-حاردل بجويل

 تاووالا ضهدفىأ(انايح أ ماني )هج امنباو ىدمرتلاو ن اخي ثااهاوراك(ناكو) قءارقو قال_صل مايقلا ن عىنتلذ وأ ىتعاطف
 فعس نملوتفم لب حو سم ىأ(طن رش لومرعرب رس ىلع)



 ةغي_صلاوة_ةادشباىدلوقهطدبو هندب لث أحرم نهم اعدقرب هنوك- 6 -بجيف) طدرمشلاةنو_ثحر' أارهظن ىأ (رثؤا ىت>)

 (ّنلامي!ح 9 !اواهتعىلاعت هللا ى ذرة-ثاعا نءو)ربدةةرهظ | لوالاوةِ 2 ءلعملا يدلةفدارعلةوةد ماك الاه .اك>ةيءراضملا

 هد رغم مالت هحسل قو حيدعلاو ا.ه هروب

 هياعىلاعتهللاىلصىنلا

 رسل (اعيش دو

 لوالا ليةو نكس دقو
 ىناثلاو عو_ىلا ضيقت

 لوءاانئدلا م عمشام

 لع همصنذا لوالاوه

 (طق) لهاتف رو بلا

 اهدامل_ءلوادنأ ىأ

 نيكو نو اا
 هلاكل بسانمزيغاطرشم
 ردح وت 65

 مدد وأ 20 كيدشتو

 ملىأهينا رسكو هلوأ

 (ىوكش) رهظبلورشني
 د رطدالو هتءاكشىأ
 هنالاح عيج ىف هدب اكح

 هان م (دحأ ىلا)

 ىلاعت هلو هناح وزو
 نءةباكحهنابآ نمضي

 هالثباامةدشىف ب وقع
 ةثوكتشأ ا ءا لاق

 تناكوز هتاىلا نرفع
 ةحالا ىأ (ةقافلا

 رقفغلا نهةسهزالملا

 تحأ )يضلل ىذتقملا
 ىذدعملا( ىنغلا نمدهيلا

 2 ص اذ_هو ركشلل

 ىلعرب هلأ | ليضفت ف 5

 هيلا تبهذإك رك ثلا

 رك او فوم اهل
 دتواذهةيهقفلا « ءاماع

 ملام نودلعت ول درو

 ىذمرتلا اورام ىلءةجاحوةقافاودا درت ن ا مدم>ال هللا دنع

 رامناال واط نوي ؛ىأم اللا دبد_ثاوةمحعملاءاظلا حاف (لاظيلناك) هناوىأ هل -ةثملا نمةففخم (ناو) دعب ءنييدل اًضقنع

 ةروسك مدزمم(ىلاعث اح)

 1 7 لام تانتاتف تم اةزماكت كل ول نغم !ااههحولعلو مو

 ىح) ةطر د رشهدحاوو ولاي> عمهفعسوأ لختالا|صو+*نملو* ممل م.>ةيقكت أخ ةمءابا هدب نيثامهم

 هاور لب وطشدن د-_>نماذ-هو هند ١ و4. :دب وك شا ارقرعغد هنوكس !(هينج ف )هطب رشلابح(رثؤ

 نءو)رخأ ثرداحأ» انءمىق و ىلا ومع مدان م:داسوه_سأر تككوهم ءقوىذمرتلاو ناخب دل

 تا املا لاق( طقاعبش لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىذل فوج ّى 1 كوابل كايا كراع

 عمق ؛وهناعهرمل ا لاقو اهذ>ةةوةهد_>وللانوك عمأهريسكو ةمدعملاني_ثلاعتفتاغل ع درأهمك

 بسك هروهظناك ناه_ءلعلبقو لوالاوهرهاظلاو عيشاماهنوك تلا رم دلل

 ىزاكه:مءالدمالاو ىدم عد لوألا لعو نيع مد هاهنالىلا كل ارهاظاافهءاردلا ستامأو هنأ ورلا

 ه_فقوناهربلا عمناهريا اهنا اردو َ ءاورىلوأوهفةقيقحلان معلب ازال ناهيأ ءل.ةوايضغ' الةماك

 نافد_:مهءامثب هفوحّى ا ءالهنك- 16 سو 4 .اعىلاعت هللا ىل_صدهناى 2 00

 1 !وءالاشتودازالا؛ 1 نافد_ةطد ثان ا ع ا صحو ناز بولطملا

 ع ”لاوررضللهءإ-صونا مركدقو ةخودمريغهنطد وصرح كلذ ىلءدازاموأ يقصتقداز نات سفن ل

 ةد_حوملاءاسلا ذوة-يتحتلاءايلا عّتفي(دحأ ىلا ىوكش ثدي لو) بجاوهبت ارلوأ نااك ادصق

 ىورامم ونوئابهثناض:أ لاقي وورشة اذا أوربا ثيلاقي رهظت ورك ذب ىءعةثاثاادددكثتو

 سدقلوق
 نيد ثي د اريثكدتو ثدب 08 هناقرسن شالا زواحاذا

 هيلعىلا عت هللا ىل_ص صىنلاو امال همام تك وريسصلا|نيفراعلام اقعىدلي 0 ةمومذم ىوك قلاع

 راشأاذ_هىلاو هاوكشروصتب فيك 2 لد .ا1ومهدعبالوهللان 0 ءأاملكب ؛ رسا ناك ل-سو

 اذهل: 5 (ءان ءلا٠ نميإ.وهيلعيمل ءئهتلاىصهيلابحأ) رقفل اوةحا | ىعو(ةقاغلاتناكو) هلودب

 كدحوو ىلا عل 1 هلوغك ةلدآام ممل كلو نملوقىل !عهمق مل: ةادقوءأت ءاا١ نمل_ضفأرقفلاناىذتقي

 هتجاحءاضتب هيلع نما هنالهيف ليل دالو ىلا سو هيلعملا ءت هللا ىلص هما ءنتما ثدح ىءافالثاع

 واق ىتن ا رزاىطءلنانالانا هلوةىفالو ل ضاقلا ىلءديزتةنم هلماةمىنوكيدةلوضفملاو
 ماربخرك 4 را لج تلح ارا اريعقلا باح نوك اذكوه. اعس مرتي دقاملبءانغلا مد

 ناثيد- >وروحالابروث دلا ل اه هذشيد- أ ملعلا نم مموةامونم لك ىلا بهذ ةرباصلاريقلا

 نمكلذريغىلا ماعدا سجاوهو ةمايقلامانأ نم موف _صخي ءاينغالا ل 5:4 نول ديءار علا

 ةفاكل ل_ظفالاوهرقفلا نا ثكنادقىلاعت هللا هجر كار غلا لاوو نم-أ اهنا ىف ةدراولا تب داحالا

 مهجئاوحءاضقو نبك اك اعدهيدافت-س ؛ ومدعلاودوجولا هيف ىو سنن :ءةنيعضومىالا الا

 رغ->لوالافا 0 داكن ىت>ةرورضا ا عمنوكير قذو م-ْعىلا عن هللا ىضرةرادعلا ضب ىنعك

 هلك لّضةلاو وهذة دحن ملاملاى :حال سفنااىغج ودمملاوءوجولا نمهجويهيقربخالا|ذهو صدع

 لاي 2اناكناو) هل" وال كو علعللا ءن هللا ىلصهماطاذلو ةعاس ار ادعم 1 ءراصتقالاو فا هكا

 ءاظلاود حتا اهانثملا حتفب د وة-هلاحة لاو نونلا مما ةزمهلاةرو_سكملان ءةفهذ نا (اعئاح

 :لعقلا ماودل لمعتسا م ىلاظل ا هيقودس نامز هنالارا جن هلعف ل ظ ىنعم ل_صأو ناكت او خا نم لا شمل

 اليا



 مهالادر واذلو هتعذاةرارح لجأ ن هوأ هةعوجرارمّسا نمىأ(عوجلا نمهتليللوط) برطض:و باقي هنوك لاحىأ(ىودل4)

 لاءقاوأ مندا ىف :دهز لامك! هلك اذهء راعوفرمدوعسمنبا نعهكردسمىفو احلا هاوراك ع محصل سدي هناق عو< دل نمكيذوعأى فا

 7 ”-ىمىق هتداع مون ماي_صوأ الن ناكولو هيف ىذلا ىأ (مقز مان هو ا الو لوملاى درىلبعع اني ىرخالا لعهملق

 117 لوصحو من هلا ن مهي اع ةرتيامو ىنغلا ىأ(ع اثولو) هلاحةدش ضءد نايباذهو

 ةعفحواووةقوفلا ءاتلالعماللا عدستتب (عوج ومما لوطىوشب) داراادعا
 اياب ةح ومع مهدد ثدواووكلذك مالوةح ود عممق و ةوةحو:ةمدانثمءايبى واش ةخسذ قوةروسكم

 مهسوراو اوولىلاعد لاورخ * المناخ نءهفرصاذا| 2 اول نم عوجلا لأ نمهشار ةىلع د1 ةةيمانعمو فلا

 لو هيلع ىلا عتتل ىلدهدهزلا دو

 عرس وأ عنمرب ت تصلان (هموتم اي ص) هعو>وأ كلذ (هعنمالف) هلوةودعرمأ دباككلذل هتمادشرلا

 هياعىلاعت هللا لص( ءاشواو) هلوقو عتمافئداان ءلدرلاتعنملاقي همون ماي 55 نعى فا ا

 زونك ع-يجهيرل 3 5 ,اعاهباوجة لال دلولد_هدا لو عقم فذاماريثك اشوعشل وأى غلا إو

 زول لاو دج نءاغطعهدصنو «بيلعاعطءورز وحر ونكلادعبام(اهشيع د غزوا هزات مولا

 دا سام لك هيداربدةواهوتو رادشالا ن ملصتام ىهودر ؟عجرامثلاو فو رعموهوزنك 5

 ديغرهي5 لا ها نكس دقو نيت>:ةغبدغرو اذداذهةداراز وك ولمعلا لعل اةرعكل اع اك هريغ نم

 باصأ اذا نالددغرأ لاق عم اولادغرلا يل لاوةثدعملا ىعءعسعلاو دغرأو

 هدهاشأ اممىأه.ىرأا لة سن ىفو(هءىرأ !امدجر هى دك ع و)هريغوابصخو ةعسىأ ادعر

 هدرعمل 4 اع رح ا حضاناك اككلذ. حراس هحس؟ هناك (هنطد ىلع ىديب حسمأو)ه.هماعأاموأهب

 ىسقت لوقأو) اير (عو 42 نمهباممإةقفشالا ذهوهباصد او

 طوع ل ءجيةهو#وريسالاه.بىدقباموهودملاو رمدقلاو عدم | ورسك!ايءادقلانامدقت (ءادقلاكل

 َةردَعَدلا ءارءاملا ىمستوءادغلل مي ذريغ نمىسقغب لا ةيدق وىلامو ابو ىتأب وىسفنب ه.دقا لاقي وهنع

 ءاماعلاو ماك-_للاك فرش هل ن1 لا ةيق سو هيل عىلاعت هللا لص هنمهر ودصل س>:سملب زئاحاذهو
 هيلعىلاعت هللا لص هلاقام لبق اروظ# ناك و لوهفاطعتساوهربقولادصقناوخالا ةزعاوءاحاصلاو
 هللا لكلا ةوامد اهعاوانث اب" ا لهن :ءىلاعت هبا ىذرركبونأ هللاقدقو هلهلاقن همكم :عىجتوملسو

 ىلاعت هللا ىكررببزلا ن اهل انين دب كات اقوول كادقمرادعسل سوةياعللاع

 لكم لات 2و _"لارك هللا ىن :اعد 3 كد فيك ل اقف ]| ثوهو لو هيلع ىلاعت هللا ىلص هيلع ل خد هنع

 مواعبال ددباولا ثدشحل اوال هناا فدل ليقدعب كب رعا ىلعتلزاملسو هيعمل اعتدتلا
 عملا الل هنال هل ريغ ىف هدورول هنعمأ ماماهنالا 5 ”-الوهذزا <: دراولا ةريمك- !| ةّدعر .دعلاثدداحالا

 لاةمماةملكل اوهوفوكلاقشومللا كافاعو كيل عسأب ,اللاةيو هلع. جوتي لب ضير اكلذلا نا
 دعلصالاو كلذك سل نمهيلئاق نهنال هنا مصوص+ن ههنالالو نيك رش ء«هاوبأ ناك هل لد ال1 نالال

 دوزت لاقي ةرافكلا رادةهوهو غالب ا اب هلا (كن االول ول)ةيدوصالا
 ترفتكارا اانا ى |ىنعما:ههئم دو هأرثمرقاد تلاه علم  ىذلا دارا نمذوخ أم غالبااب ةلانتد نك

 200 (لوقي .:) نمتاولو همكعو هرو رصربغنهتوقلا نم فاقك انام

 تبغرأ ىت>اث هدا عمم ع ودقلا ىل سدل ىأ ةيقانام لق (ايندللوىلام) اند ءتهتلا ذرة ءل

 1١ه درع وه_سفنو هنوهش عمق ءلاهقاشمىلعهريصوأ. :دلاق

 رن س) ىدهلا لو صووىملا

 (ْض ردا 0

 دقو امئشالءاعدتشاى أ

 (اهراشو) هالو ماهضرع
 رهشالاو هوا,مصنز وك
 وهو اهرحو ىلا

 ئأىنعملافرهظالا

 وأ اهراجش ةاراع عيج
 دئاوعو اهدئاوق عج

 دغرلاو(دغرو)اهدئارق

 امىلع نكس ونيتحتغب

 (اهشدع) س ماعلا ىف
 انيط واهتشدعمةعسىأ

 تنكد_ 2 09

 ىرأام ةجر هىبأ
 هزطب ىلع ىديب حسمأ ودب

 ىا(قخاتو -ههءامم
 يومتا غو كر ان
 6 هنا ىل_عل دا ذهو

 ىلعمه 7 ول وهلهأ معطي

 ىأ(لوقأو) ه4 سفن
 ا
 دل , (ءادقلاكلىسقن)

 وحلا ل! نم هرايدافت

 ات عقمم

 هنرازح ةرارعو هيدشو

 امعايندلا نمت لول)
 ىأفاومضي (كنوقي
 ةءلملا نه تء-_سونول

 ةاعتملا لا تلصوتو

 مايق ىلع وعي امر دع

 3 ,ز ىلع كني عبو ةعاطلا

 ىماللول نوكيناز و< ونسحأ ناك.لوهوروهملاريد#:ل| نمن >أ ءانر دقامور دقمول باو 3 ةلاح هذه نمىل وأ ن اكل ةدابعلا
 ىلامةشئاءايلوةيف)باوصلاوه راتخا منا ىلع ا دلا باوك كا م يومي عكاظ عر سال

 ةغلا ىأريدقنوةيماهغتساامنوكي نازو كلة ىناسمللا الانامل ىلا. ,قاالواريلا ىلةجاحالىأ ةيراك_:ةيماهفتسا (ام .:دللو

 آىلاةغل | ىل سدا ىأ ةيئانامنوكينا زو ليقوابيةتغرأ ىت>اهعمىلةبحمو
 هلوتبامءهضار ءاسدسنيب مث ىهتناهرخ



 ممزعلا وأ نمىاوخا)

 نمتامهضعب نا ىورام
 هياعربا دانأ امىأ(اذهنمدثأ) وهمظع رم ىعىأ (و دام ىلعاو ريص) مهاج أو مهلك ىأ(لس ا

 اقل هضارعالاة د_ثوتاحار 2 نممه-صعد هله-ةلاىذاةدشنم مم عضعب وعوجا

 و مه لدعم كد لسرلا نم مزعلا الر[ م ول اعتز ناجل اوف عيجح ادخال لك :ذحو ىثحا يقىلاعت هللا ىتصخ

 5 لا يطب افابيلعاو :اك ىلاىأ(م 0 ل وك ا ظفالامومعيةنسلاو باك | ىقوريعلا ناىلا ءاعا

 ” امندحلاكىلا | ارظذةرضملا عفدالو ةعسلا مهم نايل

 مهعجر ىأ( موب اسم ركاف) .ايمعن
 ئأ :ددحلو ءاينةكنت
 ةييحم سم ىدقت ىراق

 ول ىأ (تهفرت نا)
 ناىشعمىف)إ تمعن

 داصلا ديد شٌدب ( لرصقي

 (موودادعإ ة-ويقللا

 ت2 ومهند رم نود ىأ

 نوكأ نا ىمهومهتجرد

 نمامو) متل قوف
 نهىلاس>ًأوهْئش
 ىأ(ىفاو-_خابقوحللا
 ىأ(قالخاو) للاى
 تلاق) ةلااىف ىنابحأ
 ايندلاىف ىأ (ماقأا3

 00-1 مفلاب(دسعب)

 ىلا شالا كلذ هلو5

 هيلعيجلاعت هللا لصوت

 ىأ ه-:مانالةي اغ( سو

 كلا لاو خان
 ىلعلدباذ- هوهيردجر

 عليج َّق رققلا» راجعا

 لاق هردعرخآ ىلا هرعأ

 ىلا عت هللا هجر ىكدلا

 اذ _هىورن-هردأول
 نياىور نك !ثيدحلا

 اهنعمريسفتىف متاح أ
 هاوط ما ءاص لظ مث ءاوط مئاسنا صول هيلعىل عت هنلا ىلصلو رات

 ىلع نيركاشهثالد 0 02 اص هئاضق» ع هني - 6غ ار( مهيرىلعاومدقف) مف

 قونيثاد (ىحتسا ىف دجاف) هيدل( مهباو م ظءأىأ(لزجأ اوزيل | م5

 دهزلا لس .وهيلعىلاعت هللا ىلص هراشب انءاذه وامثدلا ق ىلةيغرو ةموةقلا ىأ ىأةيفاهفتساوأ رمق

 ىرذ مالسلاوةالصلا موي عل سرلا هيهةبس مظع ماةمهنا نيب مئاسفهك رثةبعوب الاى :ءل هراهظاو

 مييلع ىو ىدومد مارب محول ا|مدقت(لسرلانممزعا|ىكوأن مى اوخا)لاقف 5م رط ىلع

 سدح اك (اذهن : مدش أوهام ىلعاوربص)كلذي مهتيوست هجوىفو مهي 5فالخ ىلءمالسلاوةالصلا

 نيضارهيلعاو رمتساىأ (مهلاح ىلءاوضه) ريسافتلا نم لءاسضكلذ رنغوأ لل" هلا ىلع ضرعلاو

 ىقةرخ "الالاو>أ نممه ف كك و د اا د يرما ءاضقن

 ردصموأ ناكممداو هت ةعجراذابوثاب تالاق ,هيلامهعجرع هللا مهمركأ ىأ ( مه 0

 هئاقلد_:عهللا نم م( ىح سا ىفدجافإ) ماقملادادفءاز كاوءاطعلا مهرثك ىأ( مهءاوثلز زجأو) ىميم

 ىهو ةيهافرلا وةهافرلان ملءفت هفرتلاو سعلا قتعسونو تمعن ناىأ (ىثدعمؤتهف هرثنأ)

 رام+اف 4 ؟اةلوايندلا فدا نسب هتومليبق هيلع ىل اعت هللا ىلص هريس هللا ناك دةوةعسا ادغرلاك

 ىعقوو ىوفرتل ىأاهلبق مالردقتب ةيرد- صملا ىلعاه> هز وكوةيط رشناوى رعلا نيا هلافاكهءاقل

 عملوهجال ى بمرض (ادغىرصق.نا)ىلوالاصالاومبتثيعم سنجف ىأم,تكيعمةخسن

 مهماقم نود ىماةمنوكي ىأ (م-هل ود) هلعو هلاحريسك !انرصقل وأ اريصقتلا عش ناىأد.دشتلا

 ىهوم ادئلا هدب 1 ءاقرم#دقوةزمهالب شب اعمه_عجو هل عقم ثدعملاو مهتدبرم نع ىدد رم لزم

 رضاحلا مويلاد ل الاهيدارملا اودع ىلا ءلاةمحعملاباد_غوهبٌسعنام
 (قالخاو ىناوخاب قو الان مىلاب> أوه“ ىش نم امو) ةراعمسأ ادغةلرمعا هدعا وكس ]هر هلا

 ءايمنالاءال- >الاو ناوخةالادار 1و 2 ا 21 ا ةوهو ل- د عج ملك ةلاعامل فاضمدملاب

 ىل_صهنعاْمعىلاءتهّنلا ىذر ةشئاع ن عو( ىلعالا قد ةرلاو) مه رذقباسلامالسلاوةالصلاو- 7
 ىل_صهتريضح اه اقتل ذرب وتتملا ب م ولع -ةمىرب ىد ى :ضمةد ل لاقدنا سوءهيل ءىلاعت هلل

 ىلعالا ىيقرلاب ىلا ىنجراوىلر فغام-هللا لو ةب وهو هرمصب صخ#ةافولا لبوه يلع 00

 هللاهيدا رملاو نيياعىلعأ نونكس نيذلانييدنلاة- ءاج ىلعالا ق-فرلاةياملا ىو ىراختلاىفاك

 مهعم موك ىد»عم-ع قودالاو هىلءالاك ها ءامما نموهو فؤورلا ىن-ءعق-فرلاو ل-جوزع

 هذهه-:لاةمدعب ىأ مضل |ىلءءانبلاب 0 انأأاخ) اهءىلاعتهللاو در ه6 (تلاق)

 - مايأ ىقوتساو ةرخ' الل ل قتنا ىأ نر هطلاك ادعم قون ى>ارهثالا)

 لصف)

 ىلعرم_صلانالا ل ل-ترلانم ممزعلاىلوأن مضرب كل ءنهللا نا ةثئاعاب دل " الالودمحل منت الامثدلا نة ةاعاب لاتاعأ دلظ مث

 اوريصاركنرمصالهّساو ىفاو لسرلا نم م مزعل اواو اريص (يريصا لاقت م عقلك امىعاكي :ناالا ىدضر ل واهبوم .هم نءريصلاو اههور 1ك

 لقاعلان الد اهزلا ىطعن هنا ىلعءاهقفل | ىتذاق سا اال قءأ لعقد مىلاملاق نم مى هود بمانهىلفاسملتلا !لاقهللانالا وقالو ىدهج

 اهانأ نكد ىلاسال 0 ءوسة_وزاهلا اهاوساحوز نياطاو 0 نالت انندلا قلط اودشنأواندلا تاط نم

 اهاروك2وكنم #؛ اهانئمتلاناذاو اهاقت كيطعت ىهو # اهانماريظعتشنأ



 ا“

 يب ا” ا _اٍت تاا_ ا” ا” _”_”_” ب اا_؟([970707070ت0ت97تتاتبتب77تق7قئتط77 >>> >”تطل 2 7ر7

 كلذوتاوهثلان ءهسفنهدح ومر ايتخارايندلاكرثدهزلا ناك كولد ور ء(هب هر هفوخاسأو لصق)

 ءاوردص1الوعفمب وصن اللا هللا ٠ نمفو#لايدهزلا سةءءاحرلاو فولا ىةحتدعي نوكياسعا

 ىرع ءكالا نسا ونأم اسالالا ةقدللا باةعنم سوهيلعىل عت هللا ىل_صىنلا فو_* اول.“ امها

 قحلالهأ لاةئاذا ناي هفوخ ناالا فالخالب انا فاذ سوه :1ءىل اعتهّننا لص ناكز االا امك ىف

 هياعىلاعت هللا ىبص هل لقاك اين دلا قهمولوهبأّعن مناك هدعد وهناقع نمهللا 4: مانا ل مقهقوذ ناك

 نازو< الق هراقعنمىلا عن هللا 42 مآنادعدامافةب "الا ىلو تو سدع موةكممأ نبا نع ءضرعأال مو

 رق اوعر ثيد هب ردعااودضقا ارالاو الخ هراقعفا خال هنا هريخ هم هنمآ هناهماع مهراقع فاد

 ُئىث *نمفو ل اناا 2 لدالمأ مهما اوسدراةءاوف ءاد رادبالا مندلا فْنيغلكملااومادامنيغاكملارئاسو

 5 اةولف لقاعدن هدعهنم ف وذل لوصحلاحخادبأ صال هنابعطقلا عمامأ وهن هاوزترب وك عمالا وحال

 هناوريغ اك ثهنوك ىلا ىدال كلذ نم هلهللانيمأت : عمهللا ب اعف اخ ناك سو هل ىلا عن هللا ىل ههنا

 هنانعطقلاعمعصنال فو لانا ءقافنالاباذهلطدامو ب اةعه.قاعتسال هنايدراب .خ| ؤيذكوأ قدص

 مالسلاوةالصلا مهمل ءةكئالملاوءايدنالا نع موسع ءشأ ارجح نانا شم ميك لمسو ىبتن العب قاعبال

 نابباحاو نويذعن المج انمهلار امخاد_هد ىلا عت هللا باةعنوغاخاوناك له ةنحلابةريشدملاةرشعلا او

 ةةيقح نا اهدحأ هوجونم صو_هذال مداضعلو ؛لط انا ةلطموكذ درك مالات است ار

 ءاوولا ع نقولا عض اق رخال ءاسق وهو لبعتدأللا ف ورك كوك اقاق10 ءام>الا فاك فولا

 مدعهمزأب ومال اوةالصلا مييلعءايسنالا عع فقة ىعملاا ذهب فو لاو تدني ام ىلعدللا فود

 ةرشعلا ق ناعالاوةيكلملاو ةومغلا ن نءخالسالاهنمنوماملاز اكن الاد اهنمامالو هللا اركم نمنمالا

 هيقأل اوكشموها عفو اوءاح رلا اطارتشاو نامزالتمفوخلاوءاج رلاو مهضعلهعوقوب لهنا ىلع

 قوش نفف نمرما ل هيلعة>>وهلب ؛لوقاكمهجر نمنمقي وةنب ىلع مممال نوفا ديالو منال هيف دين انال

 لّم_سال هناوهقلخ نعهثانغت سآو هللا ةردقراع سا مهيرتعت دقو لكلا لصأ ن منقي ىلع لكلاف

 نمىت>فو لا سج ويفمههلع نع ىواعذا امه مهرعخأام طرتشي دقوْئ ث هيل ءسحالو لعفباع

 هلوقىئفنول_خادةك:الملا نان ح رصد _:عمىلاعت هللا ىدر عفاش !اناىاذدلا د لاككلا ل_-صأ تل

 ع ووو عن هللا نم ماع. ىنأ نيا جرخأا نورساخلا موقتلاالاهّنلاركم نمامال

 قامشا ام || #0 نورس الا موقلاالا كركم نمايالا: :راولاة فم كري غال“ «1ل ةلزخم كت ازئادقو ذم

 ةال_صلاامهيلع لب 6-0-1 :لانا كور كار 5 نوفاك مال_اوتالصلا ٠ ملعءامسنالاناءامحالا

 هرم الق نيفراعلاب واق عطقىذلاوهاذ- هوأ اركمواناح* همام ءماننوكي تل يزعل مالسلاو

 تلزنا اكشن ناسا نعىوراظددرب تلق نان ده خس الود لءفامىردأام 00 ىلاعت هلوغا كلذ ىف

 م اسد +اكلانحة فانا لزنام افا امز سو هي .اعىلا_عتهتلا ىلفاخةد؟الاهذه

 هللا ذاعخةرخ" الاىئامأ امن دلا ق كلذ ناةد" الا قلاقهنا كىورو اروك ثادمعنوك الف[ لاقو ةدامعأ ع

 دا رااخ 5 3 هنيدراهظاو هرصنب هربخاؤ اين دلا ف ىف لعفي ام ىردأام ى-عملاوة_:لا ىف هنابرمخأ هنال

 ا نمفوآلااسأوهنمهللاهنم" قد“ مالا كاوا هندلارومأ نم _سوههلعىلاعتهللا ىلصهقوخ

 ذوعأ ىفا م-هللاو ف هيلع ادبام أرغم هك سو هيل عىلاعت هللا ىلصهةيعدأىقدروهناعددارلا 5 دحأ هئمأب

 راثلاباذعن مذوعأىفا مهلا هلوقو دمك ذوعأو تل : وقع نمد اناعع و كطخ_تنم ءلاضرب

 ىرتن اريد: ىلعهن رةالواولوةلعت :لهنالدولوقي ناهممالاعد د رشت اذه سنلوتامملاو 1 ل |ةئتؤو

 كافور انك |١ نمابناةيعفاش احل اعوهمجر نمس اء اوهللاركم نم نمالا ىف ءاهقفلا فلة +ادقو

 و ل ل ا ل 2 222 2 2 2 و ل م م م وج اج

 (لدف)
 هفوخاسأو) ثلاث ىأ
 نقلل صللومعم(هنر

 ىقو هل-ءانملافاضملا
 هل دن مك حعسد



 لك ىأ (هإهةعاطو)
 هنالاخ عج داما

 ىأ(هيدابع ةد-ثو)
 ل 35

 رادةعىأ هيرب هما ع

 (كلذل)<- ةمظءدهتفر عم

 ردق ىلع رك ذانوكلىأ

 ىذلا ىأ(لاق) ) هملع

 سودا عملاعت هلبا ىبص

 ىأ(ءانثدس

 د#وا ازانلو اورامةلج ف

 ءا !اديدشُب ؛(بامعْنيا

 ىأ(يمةءارق)ة ةوعلا

 6 قار 5 نع نم

 ةيودس : ىلع ةل الد هيف

 ىل_عشيد_42اقالطأ

 لاق) عامسلاوةا رقلا

 وأ) مك (اس“

 ىدلب ارطلا مسالا

 مالالاوددحوم امضي

 - اه.ق

 لا

 | زكمنمانالو *: نو رفاكلا موقلاالاهللا حور نمسايبال  ىلاعت هاوةلرسفك م
 ادوع ه- .منباثيدح قدرواعر امكلاع ناك ه2-ءاذي ءقاشلا كك سءو نورساخا موهتلاالا هلل

 0 نمالابو 5 اة رك |س ايلانديرأ 0 رش لأن يالاقو ه_:ءمىلاعتهلبا ىذر

 لخداداعيت_ساوغ_ءلاداعبت_سا وب ونذلا مال ساد رات اونار ةالدرهنالاقاقو رفك وهةركمال

 اظماغتاإفهءلعهقالطادرو ناف را مالاد> ىف هإل_خدماءاح رلاةءلغو سايلاد>حىف
 ص ىرعشالا ن عرمام ىلعوهلث اسر ىف مم- 2 نيااه هدب ق هدا جد ب ال اناآر مك ةداراوأ

 هذ_-هىفنوياو_صالاوءاهة- هلا هلاقامتإ_حاذ_ه همو عىلع اب وهدري_غىلعورت نمريسغب نمالا
 .ىلااومهذإموعمهناب ءزسدقوةنسسلا ل -هأ ماما ىرعثالا ناوهو وهولاواهق ثان عهودإ ملا

 ةيعدالاو فوللان موك ذاموهدب ناروكش ادعوك أالفأ هلوقو ِب اًدعلا نودنأك ت راقعلا نم مهن

 هيضخقارأ مولع د2: نا ىععلبهب ا ا 6 :ىذلار هاظلاو

 ل تيارا ىلا هديك اد ك-ادحأ لك يذعب نا هاناكن الا يردك

 اذهوهذم ىدخو هل :مفاخ هناوواخم جنعءثأت :ةتساوهدمظعل رظنواذهملعن هوايا ةعازاوج زو

 امأودحأ لك-!ه:هديال فول ذ_هوءاملعلاهدابع نمهللا ىدخاءاىلاعت لاا ذل و نياك ماقم
 هرب قوت ”ولا مدع همزاد هناق مب اعزو الف ىوّثلاو ةمصعل لاح ىلع ماداما ذ- هنود. باةعلا هذ 35

 هلوقفاذ-هث كر ءاذاىلا عن هللا هر ر>> نيأ 4 ءانا فانموهوىر شالا مالك ل محياذه عودا

 سلوغ_علا لءالاكتا ىداهملاؤلاسرت_سالاهانعمىلاعت هللاركم نم نمالا عماوجلا عج ح رشف
 باققعلا ناد ةةعنانا هنهللا سدت ىذل اوى :رعشالا هلاتام قا لوقأمث دي فالخالال < سلو ديد

 ا 11 ال و مدت امةرثشمو تمص دج مالشلاو ةالصلا مهيلعاتي 0 روصخعأي هنالا ناو ع ل

 هلهقلخ نع ىغهنابهملعوهد_:عهباههوهللا ةمظعلفوهامأ هي اعمزب وكزوكالو ناقعلا هي اعد

 فو*خاليلاعت هلوةىفو نك هزوك ناو هراقعنمذيعت_س واددشافوخهفأ +قدارأام مه لعق أ

 هيف هلةجحالىلا زغلا مالكو هيف هل ل ل دالرج> نبا هلاقامو ىيةدكلذلا ايانوزك<مهالوم- يلع

 هفوخ:د_كثأهنا لوقت ناكللو 2 قفاشكلا ىف ةةو.دضموأا :دلاب 4# صوصخت اهرك دى لاو

 ىطوتلا هلاقام هرياظذو رمام عماهيسال هللا نيمات نء لهذي دق هللا نم ل_سو هيا عملا عت هللا ىل_ص
 وهواما م ىنفوتمالسل اودالسصلا هياعفسو.لوقىفدب روركدلاةلسالادْب و جأ ىفىلاسعت هللا هجر
 ةلاحدماع نع هتاهذأ ىدهي !ءىوخلاةباغلاحىف كلذ ىددهناامل هكفالاتوعل اء "نيرا

 مىنتناةمزللاهميلعتو ةع ع الاةداع_سسلطىفةمغرلاةدشور ات" ةالاو 4 ,دو.عألار اهظاكلذوأ ءاعدلا

 اذهىفمالكل ا اناطأ ا او قافولا ىلع هللد_كلاف يدم رملا جارعس ىف ىف رعب ا هنح رصمانلقامشنأر
 كلاةدوعانلو « ردكلانمف_صرومل هدرومناف « رد امذلاةداعا,ك يلعف ما دقالا لازم نم هنال ماققملا
 هعمأ هه مزالتل ىفوذملا عمامهن رق (هنداب .عمدشو هاهتعاطو) ىل ات هللا ءاش نأب اع لارخآهيقمالاك لا

 ةقرعم موقلادنعو ىنععءاملعلا دنعةفرعملاو لعلا ىلاعت هللا هجر ىريشقلالات(هن ربهملعرد ةىلعف)

 ةقرعملات ارامأ نمو هتاف آوهقالخا ىدر نم قنوهنالما ءمىقدصهكرعن هو هناعصودنأ مسابقه

 هفوخدت_ثاوردق ق-هشاردقن مناف ىفنمملاراشأك لذملاولالجالا عمىفوملا ى و ةييملالوصح

 نموهللأ م ,ناميالا نافهسقنوهب رله>نههللا ىدعباعاو هدقاطردق ىلعدهد-دعو هعاطأو هم

 باّتعنبد توبأ ) ىن:دحة خس ىفو (هان”دحام.فلاكل ذل رصلا نبللاٌةوغرلا تتو هعاطأ هبحأ
 ىو“ :ل!نجرلا دمع نيد نب متاح( ى كبارطلا مساقلاوأ انثدح) لاوهتح رثمل2: (هيلعىنمةءارقإ

 د ب7! /....7ج7ج7جْحجج>جت7جججاججل

 فورعملا



 ةغيصر (هعفر ىذمرتلا ىسع أن ءانئياور ؤدازإ هلوقباملاراشأىذمرتلا نع ىرخأ ةياور هيفهلو
 تت ب9 222222222222222 92>7+7+>27727+»+١-21

 (ليعمس | نيد« انث ) نوكسق عّمفذرسكب (ىرب رغلا هللا دمع وبأانت ىزورملادبزونأانث )ةدحوم ارسكي ( ىسدأقلا نسحلا وبأن دح)

 ىيهذلا لاو اسنلاهفعضو ب جتحال متاحوبأ لاق ثيللاو كلام نع ىورريغصتل اب(ريكب نيىدانت) عيدتلابحاص ىراخملا ىأ

 دعسنباىأ(ثيللا نع)هنعىورو ىراخبل اهءجتحادقوال فيك ىلا لاقدحاوريغ هق”وهنانازدملا ىفرك ذولعلا عساوتةقث ناك

 قاخوةيدنق هنعون بعياتلا نمالجر ني_بجنواينلردأ ةياىلا ىف معنوبألاقعفانو ةيك-لمىفأن ياوءاطعنع ىور هريصع ل هأ ملاع

 ا فرانيدفلأنينامةن لاى ةدناكلق وهءاحت !هعاضأ نك-اوكلام نمهقفأ ثيللا ىقاشل الاقو معلا فكالام ريظن ناكو

 ديثرلا مداخؤ لوا نعمعنورأ جرخأورانيد فا[ قبطلا ىلع هيلادرفسطرهفاقيط كلام هيل | ىدهأو ج->دقوةاك زهيلعتسج و

 ءاهقفلا عمذ مدن مثةنلا لهأن منك لنا قلاطت نأ نورها 4لاقفمالكر فعج تنب ةدوب زدع تذب نيب وديشرلا نمب ىرحلاق

 ماك. خيش ءاوقلتخانم-هأ فمه سلجا اوعمةج!املفهيلا اهءاماعرضح اف نادابلا ىلاستك مث اوغاتخاف
 رخآفناكو

 ةلاهنامالا ىلع ملك: أل اقف ءانداونب_:موملاريمأ ىنهتد. لاف موفرصصف 2 ءلكه < ىف نينمؤمماريمأ ال<اذا لاق هلا ف ساحل

ريمأ ار هحفصت لاق رمضحاف فحصمراض> أب رماق
 ناك ااماقلعففاهأ قا نجرلا ا هروسىلا ل_صت ىت>نينمؤملا

 فاخناو ىلاعت هلوق ا ا الا ا مااا ااا

 لاتناتنج هر ماقم

 نينمؤم ا روما كتم

 نك عتالذ دك هنا لآ

 ريس مأ اءلاةئنو نك

 هلو ةزمهةداب زب ىءكبارطاو ىملبارطديلاةيستلافناهرملا نعمدقت اك ىبءبارطلا نبا فورعملا

 ب رعىهجعأ هنالاضر أعيد هوةيقوفلاءاملاب سد ارثاربةروهشملاوب رغملاب 9 ماشا انة: ىهو

 نيد نيىلع(ىساقلا نسحلاوبأ انت دح) لاقهب رعمطنل او ها[ ةياكح كإفءاطءاستل (لادباب
 انئدح) لااضر أ مدقت(ىزورملادب زوأانثد_>) لاقمد#:ذقو ظفا4|هرق_فلامامالا ىرفاغملادلاخ

 بحاص ىراخيلامامالا(ليعمسا ني دهان دح)لاقهتج رثو هطم_ضمدقت (ىرب رغلاهللادبعوبأ
 ىراخبلاهةعىورى :رصمااب رك زول اظذا4لا ىو رذغا(ريكب نيىدانت د> )لاق مدة: دقو حيحصلا

 نيدع_سنب( ثيللانعإةثام هلو نيثالثو ىد_>اةذسىفوتهه-ضهد هفعضناوةقثوهوهريغو

 هناليةقساناا ىخسأن اكو كلام مامالا يظن ناكو ناقصا نما ص أ ورص ملا عرج نب نجرلا دمع

 نيعبسو س + هن_سناض هر مصتنمةعملا موىفوثءاك زدماع ست لور اند فل مون لك فهل خدناك

 هلج خاطف اح ادلاخ نيل .ةعوهورغصم(ليقعنع نيعدانلا نماانكردأوكلذريغ ليقو هلا

 د# نب ركبويأهنامدق:( باهش نبا نع)ةئامو نيعيرأو ىدحا ةنس فوت نازيملا ف ةجرت هلودعسأ اةعالا

 هللا ىذر:رب رهانأنا) هيلءمالكلا اوهطيض مدقت(سدسملانيديعس نع)ىرهزلاب روهكملا مامالا

 نم( ملعأامنوملعتوأل_سوهيلءىلاعت هللا ىل_ص هللا لور لاق لو ةيناكاضيأ مدق :(هنعملاعت

 هاقليساموافاوهاوةرخ”الالاوحا نم !ءأاموأ ةجرتالىسا:ملاوهاذ ههئارريكو هلالج وهللا ةمظع
 معلاوءاكبل اواليلق نع ةثالثوناقايطث ندا ىقو هنامب ىأب ١) ريمك ميكبل اوالملق ممكحضل)ناسنالا

 ىراخيلا حرت نءهللاهجر فنصملاءاور ثيدحلا|اذهورب دتةلعلا مدعو كحضلاو :رثكل نيبو

 كلمأ طرشلا ني_تموثملا /
 غرق ىح هللاو لاق
 كال قلاو نهيلا نم

 لاقى رماةمفاخأ

 نينموفااربمأاب لاق كلذ
 تسلو ناتن> ىهق

 انعمسةلاقةدحاو اك

 نم حرغلاو 5 ا

 دمشرلالاقفرتسا اءارو

 هلمأو هللاو تنسحأ

 هلرعأو عا اواو كلاب
 فرص, الناو عاطقاب
 هرماب الا ردك د2 و

 ةئامالث ىلع قد_صتد ىت> مون لك ماك-ة.ال ناك هنا هته رت اورك ذدقوامركمهفرصو (قراتس املا

 مه(باه-ثنبانع) ةنسلا مالا جرن يالا دلاخ نياوهو فاق حتفوةل ههممضد (لوقعنع) ةنسلامايأددعانيكسم نينو

 كدي (لويناك ةرب رهانأنا) مهتاداسو نيعداتلاءالجأن ءوهورسكتوةدد_كملا ةيّتحالا حقب (بدسسملا نيديعس نع) ىرهزلا
 (اريسثك متيكبلواليلق متكحضل لعام نوملعتول إ_بوهرلعىلاعتهتلا ل_صمهللالو_برلاق) هنع تي دحلااذخ هعاوسر ركست ىلع

 رذى أن عمك الا دازو سنأن عم_جامنياو ثا ذلاوىذمرتلاو ل_مواضي[ىراخبلاودجأ ى وروى ئاقدلا ف ىراخبلاهجرخأ
 ىانو راك تادع_صلا ىلا تب رذلوةدا ربءادردلا فأن عقويبلاومك اكاوىتاريطلا اوروبا ريشلاالو ماعطلا كل غاساسلو

 هرب ر هوأدازىأ هلو-غب ىكدلا طة دقو انخاشمضءد وأ ىداسلاانخشىأ (داز) نود :ثالوأ نوجنت نوردنالىلاعت هللا

 ىلع ىالماطخو رذىلأ ىلا هدف رىسغىلأ نعاني اورىؤفدازامهدح أ ناردقتلا ريدصلا هنال بوه لعل اعت هللا ى_صىنلاوأ

صىأ(ىذم رتل ىسغى أن غانا رم ريغنم ىأ(ان اور ف)ىلةنلا ت" ارمءلرديىذلا لةعلا نمورذ هن م
 (هعق ر)ننملابحا

 ١ 1 - هثيدحوأ .دانساىذمرتلاىأ



 هوك هيفدجام نبا رخأ وافو قو مرذ أن عىورنو بد رعنسح لاقو دهزلا ىف ىذمرتلاهء ترص اماعوذرم اود ف كأ( رذىأ ىلا)
 (نوعمستالامعمسأو) توكس املا ثا> عن نمنزورعكم ”المرصبأ ىأ(نورتالامىرأالو :اراض أ هعقرو ىزارااذيج نيدحماورو

 طا نازا4 ذي 0 .(ءامسلا تطأ) توري ا (لاعرابخ ةاسثا رك أ

 ا 48 ماع 0 5 داك: 0 !

 ةوظعلا ص رش د اه طيطأ

 ثيد_ح هلثمو اهقعلاخ

 بكنم ىل ل عش رعلا

 اك ال تار
 هنمظعد ردا لدحرلا

 نهذاهإ نع هزجعو
 لحرلا طيطأن ا مولعملا
 امئاهبك اريروكلاوهو
 نءهقوقام وقل نوكي
 ع طوماوقام) هع

 فران( عداصأ عمدرأ

 لع هداممءال رقم

 (كلموالا) ىننلا فرح
 كقراتلا لام نمالاع
 ه.ةوالا ىأ عضوموهو

 نب وعلان (عضاو) كلم

 هدد ىأ(ه-:مج)

 نسدلاح )هَل ادجاس)

 ول هللاو) هل-.ةريمضلا
 تقى (لعأأمنوملعت

 ماظعولاوحالا كئادح

 ًاليلق ّةكحضا)لاوهالا
 باوج(اريمك ميكملو

 باوجدمداسلا هلا

 لحي دل رب اعمر
 كلا 5 لكل

 1222 272227722222772 2222س77سسل 777سم

 7 ءاورنا ىعب(هنع ىلاعت هللا ىضررذ ألا )دار لوعقمو عفردص هوأ مالاك- !|اذهداز ىأ ىذاملا

 منك. ناو ار ثكي < ولك | ليثعوهوبنقلاك تطأ ىت>ةوقوةرُم 2 اهولقثأ

 ىنلا نعهذعهللاىغررذىلأ ةياور ةديهوة: ءىلاعتهنلا ىذرةرب ره ىنأة 4 ءاور ة ةقباس !اىراخماا

 مهدنع عوفرملانافنو ”دحلا هيلع عاطصاام هترابع ف فنصملا فلا خد قو سو 110

 ١ |ذك سوه ِاعيملاعتهّللا ىل_دونلا لاوهيبادكرك ذي نان _سوءماعلاعت هللا ىل_ص ىنلاب لصتاام
 ةردغملاكىاعتمرورغاو راحل قو : ىاععلا ىلاال | سوهيلعىلاعتهتلا ىل_ص ىنلاىلاهعفرلاةيف
 الم عمسأو نورت الامىرأىنا) 2 ىنأي_تومه> الصاله يفة- ةلاعالغرذ ىلأىلااب زاهودحت

 اهاربالدري_غو ا ملعهّننا هعلطأ ىلعالا اللا قرومأو تام. رغمامهيفةلو_صوملاامدارملا(نوعمست

 تاو-صالهعامسوخزريلالاوحأو ىتوملا ىلع عالطالاورمتلاباذ عو رانلاوةنحاوةكالااةي ورك

 اذا الاتوص طرطالا' ىبءملصأ( امسلاتطأ) هاوقيهملاراثملاءامسلا طم .طالورومقلا فن ييذعملا

 0 <تاذاةكاللان ماريا عامر 51 |١ ناىأكلذوكو هيلعامل قت هطغضاذاهءةلاو تح

 0 لوول :ءاا(اه نو رجا هللا لضو !| همس نوصاخ# عسر

 لو ةدلعافلاسب" انوهلوالا ىلعوا_يلعءامل قارن "2 نا) هلوقأم دعمربخ

 هعامسلحاو 1 رطتاذلو قوسوملان احا ذخأ ا« رطمقسانثمناحأ هنم عجساهرب 1 0
 نءءامسلا قامةرثكب ناذب |! هىفاسمل“ :لالاقوهّللا مش ن هنيناهناليةواهاج دهاعمادر 5 زل

 بمس نيرو هيلع ىلاعتهقلاىلص فنانا هلا ةمظعرب ردو 1 او طيطأة نكي ناوةكئالملا

 ١ لاخ ناكمابمق 00 ل اس بح عضاو كاموالاعباصأ عم 5 0 لاةفاهطم ا

 لادلاةرخ الاو وايثدلالاوحأ نم( ءأامنوملعتولهنلاو ) تاوول غار *ك [ةك:اللازا اع أنه نمو مهم

 ءاح < رب مررسا ذاال رافاكحض مكحضل ىأ (اريثك متم هكيلو لل ا

 ذئاذأ,هكفتلاو ل نءلذم. اشي ىحهنم وخلل عسي 55 , و ؤيلعديهللا عتأام متر اظزوهللاوقع

 ءاسنلا4 ء«حاضم نءكلذ.ى كو سار عج ني“ سبل 0 امو) اد 5 دلا

 دعصلا لاس ثنثم عج تالمهملالادلا ع ةةونمعلاوداصلا| مك(ت ادعضلا ىلا مج 7 *و) نمت ”ء«ماكمو

 ل .ةوسانلا رو قا رطالمك رود نم جر ىأ ين عمواظفل قرار قير 8 يعدص عج نيم وضد

 4 مكدرأ اوكا نمنوحيصتونوحضت ىأ (هللاىلانورأت) رادلاءان :5ىهو ةملظك هدع- 5

 2 رثدو هللا نوةيغت_بتىأت ولا عفرو 0 ةروشلا حقو

 هنعطقاذاتامئلاو بشل اتد_ضءلاقي أهاصأ نم عطقم» 2 أ(دضعتا : هرحش ىنأتددول) كن 5 اسمو

 لاقّجنكاذا ىدو لو وهب برعلاو تدثع ؟ىنععتماءةنرب تددوهردقم مسقبأ اوجىفماللاو
 اح كذلل انه ف
 المنيح ىديسن عريص) « تقحل تعطةساول ىدوبو ىرتحدلا ١ 50 هه 6

 متر 1

 م2) 2 - 2-_ لك قله عتسإ وادوج ومهنوك موش دلاةبحدولا س غارلالاقةفو رسملاةدوملان مرات وخر 5 : لال 5
 دارملاو ىهتناهدوراملو_طحىمت_ثب ىنمشلانالدولا ىب_عم ن ضمن ىلا نأ ىلع نييضعملا ن نمدحاو . 0 5

 (شرفا |ىلعءاسنلابمتذذات امو)باوصلا ح. - |نمديالي املا
 هيلع

 ىأ(نورأحت) تاقرطلا ىأ ديعص عج نيّتمض (تادعدلاىلاّمتج رخو) ع+ هلا ع-#ةلباقم ل يبق نموهق سارق 5 عج نيمو ضن

 دن :ءوتديحالىأ ل والا لادلا كب ( ىفآت ددولهللاىلا )؟نالاح عيجف نوعرشتتو نوتيغتسو د اوصأنوعفرت كن هوك لاح

 ا ا ءاهباورفو لءةواولاةداب د ربى دإا لصأ ق عقوو



 نم)دضعت ةرجش ىفا ثددو هاوقوهو مارملا نمسا مهصوصخ ىأ (مالكلا|ذ_ه) لن ىأل وهم لا ةغيصب فانئتسا (ىور)
وام ىلا لاق عوفرملاهدامسا نمىأ(حصأ) فوقوملا هداذسا ىأ (وهو) هعفر مغنمهيلءافوقومىأ(هسفنرذ فأل وق

 لع ت

 قىتاشم اشم نمنب رخأتلل اظاقحلا صعب تير متةوبتتا مد نس نسل دكم ناب تكسب وطن مز ن ههرخ آى لا تددو هلو5

 خد أك م صدد هك دىذلاو ةصاخم ىهامةرامعلا هد_هوعصأو هورذ أل وق ن مهنا ىضاقلا مالك تء أر مث جردمهنالاق هأ نسعد 5

 واوةدايرب حض اووهوهلصأ ىف هلعقواع ىحدلا ىلعحصأ و هولوق فدعت دقو ىبتناىلرهظ امي باوصااوهجرد ههنأ نم ىك أشم

 6 اكءلعأ مل_وهيلعىلاعن هللا لص هنوك عم هلاك قءاأوهمالكب همشأ هنا 2 هلوقبهندب مرهاظوهو ىعداصةطقنو

 اذهل منال ةياردلاروهظمجو ىخالفالاو هئاورلا ةكىف مالكا نا ىنذكالو ىبتتناهاطع امن وده. ءىنمتي نا نمدزنأو هىردنع
 لقعلا ثيح نمةزئاحلاهثب وقعل ىضةثملا ةطخست عن ةعلاطموهتمظع فصوم هللا: دهاشمنمفوخلا ةءلغ نءأ تنيراهنا مالكا

 نولي مهو لعقءاعلبالذاهمكحوهئاضقىفالالداعنوكي هضرأو هناوهسلهأ بذ ءولىلاعتو هناحش هنا لقذلل ىقباطملاهنا

 لابلا قيضولا#لا صيققعتو مو لال اتافصعلاطنمولاةملاولا<اىفطسلا هللص->لا#اتوءنىلارظذ نذ

 حماده ومالكلاو

 ند مه-ضعبلوق نش

 هاشمل الع عرف

 (مالكلا|ذهىور)ه.دهعل ارخ آو هنومرحثلادضعو ل بالو ثعرب. الف حور ىذريغ نوكي نأ هين

 ثيدحل ا نمال(هسفنرذ فأل وةنم) هلزي بمالك لا نمل دروهف(دضعت ةر حش ىناتددو) هلوقىبعي

 داضاابعضاوة خذ ىفو( حصأ) رذ ىفأ لوةهنم هنوك ىأ( و ثو) لبو هياعىلا-تهنلا لص ىنلا مالكو
 بسنأو هلاك قيل او هول سو هيل علل لص هلاعوةرم ثددحلا نمهنوك نمىأحصأ حيحصل اوةمجعملا
 دازاقءاس هلوقب ىلا «تهنلا هر ف دم اراشأ اذ هىلاو الالب ثيدحلا نمهنافءلمتام فالك همالاكب

 زيولذا ثيدحلا ق حردموهفرذ أ مالك نمناكاذاو رذهأىلاهعفر ىذمرتلا ىسعىأ نءانئياورف
 هترامعىف من هلهجوالجردمنا لو. نا هلىتذي ناك هنابهيلع ىلا ناه هربا | ضارتعءاو هظفل نعهظفل

 نمآىلزلابهل عوطةمهنال لك ثم رك ذام ىنءملسو هيلع ىلا عت هللا لص هنوك و لبق قالردك ةقباسلا
 ءوسوهللابضغ نمانةوخك ةءيهولالجا فوذوها اهفوخو ىلعلاتاحردلاب نةومءوس لك نم
 لكؤي و «نباشدك ىتيلوأارشب قاخأ  ىنثيلورئاط ىثيل ةذكحلا, نيرشدملادءاحصلا ضعي لوقوةماخلا
 1ناوهّتغل اذه نمنوفاذو هنولح م مناف هرمأ ةقلاذخ نماووخالا نكي ل لبد عولاب قوثولا مدعل سدل هج

 ىذر ةريغملا تش ؛د_>ىو)ةياغك هيقام لصفلا لوأ ىق مدقتدقو ماقملا نة < 1نمماللك اذهومهمقاعن

 وهوةباحصلا نمةبعم نبا ىأاعابتارسسكيو هاوأ مذد ةريغملاوني>يشلا ةءاور ىف هملع قفا (هنعهللا
 هدا زلانالدح لاو ع وطتل !ًةالص ىأ( مل_سوهملعىلا عت هللا ىل_صدهللا لوس .رىلص )ب رعلاةاهددحأ

 ةءاورفو) مايقلالوطنمتمروىأ(هامدقتخفتنا ىتحإلا يق انام تاءاورلا صعد قةروك ذملا
 فتن ا اذا مرو عراضم هففخم مموةلمهملا هقفخغ | ءارلا مسك و ةيق وغلا انما متقن ( م رب ى> ىلصا نآك هنأ
 مهاب ل مرت حس 0 |ضءدىف عقوو وهيا عىلاعت هللا ص هفوقو لوط نمهيمدق] ةد املا بامصنال

 فرع نمنبرخ [لوةو

 دقواذههناسل لكدتلا
 ىقميعنوبأ ظفاحاركذ
 هللا ىذر رعناةيلحلا
 نهىل+ رب رمهنعىلاعت

 ىنلاو سلاح نسةقانملا

 5 وهيلعملا هلا ىلك
 عمل صت ملأ هالاةةىلصد

 هيلعملاه:هللاىلصىنلا

 كل عملا رمل لاةةلسو
 ىلصهللالوسرل كلذرك دع

 لاو سوهماعىلاعت هللا

 مالسل اوةالصلا هيلعل
 تاومسلاىق ىلاعتهللنا

 نولصت ةكئالمعسأ ١

 ى-غنعرعشللاسهللا ىنابلاقفمال_سلاهيلع لب ريجمأت افاددشهياعدرب !9لاقهللا ىنايمهتالصامرعلاون الق هالص نع ىغدل

 لهأو توك! اوكا ىذن اح.سنولوةيةمايقلاموهىلادوجسايندلاءامس لهن ابهريخأو مالسل ارعىلعأر قالا ةفنالف ةالص
 ىحلاناح.س نولوقي ةماوقلا موهىلا ل ادا |اءأه لا لهأو توري اوةزعلا ىذناح.سنولوةيةمايقلا موىلا عكر ةيناثلاءامسلا

 ةيعش نباىأ(ةريغمللاثيدحىفو)هّللادجاسهنرمج عضاوا|موالا عباصأ عبرأ عضو هابيذام شي دحلارخ [ىقوىمتناتوممال ىذلا
 نبا لاق نايهغس ىلأن بادن واعمد صاعلان يو رعون ايف ىلأن يدايزاذك و برعلا ةاهدنموهو هنعامهري غوناخيشلا هاقرأك
 (هام دقت خ تن ى) لولا ةالص ةرثك نم ىأ ( لسو هيل عىل اع هّللا لص هللا لو سر ىلص )أما فلا مالسالا ىف ةريغملا نص> أ حاضو

 نمهدعبل كلذوخفتذي وثللذل ريق مدةلا فرقت ف لفاسملاداوملا ب صنف مايقلا لوط ن م كالذامنا قوزرت نبا لاق تهرونىأ
 هعبت نم ىلعوهيلعه.فة_خامنآرقلا نمهيلع هللا ل زنا مارقلا لوط نمهامدةتمرون ى> هلك ليللا لصن ناك ل يق بالا ةرارح
 ىنلاىأ(ىلصي ناك )+ :ءاملىأ(ةءاوريفو) شل نآرقلاٌكيلءانا نأ مهط هلوقاذكو ىندأ موقت كنا لعب كدر نا هلوةوهو

 مرتىتج) سو هياعمىلاءتهللا لص



 ىضالان لسان نادل فال شفي ف امل 1اديد ثنامأو ةءاور فك تمروتىءعتروك مز وعراضمدعتهنز ىلع( ءامدق

 2 ارقىلععفرتابلو سرلا لوب ىد>ىل |ىذ هراحمس هلو ةهممو عار هاا 38 هنوج ريال ى> ضرع مو قك ةيضاملالاحنا تل ك4

 هنموماللا اكن م هنو 4 دلازو> و لم>لااده لمحت ًاىأماللاديد كنتو ونامل |ىدحا ف ذك( اذه فاك هل ليقفإ عفان

 حرفك ف اكلاوهناق سوءاسقلا فا ىفاومريغهنكم !نوقيطتاملهوعلا نمفاك [ثيدحونآ رقلا لعب تفاك ءلرأىلا ثيدح

 مل ااعأنمنوقرطتام ريغوأ ك-ةنأاو فلك ىأىاث ءلاثرد-لل ءالملاوهومريغهفاكأو لاق ثلوالا ثيدحال بسانموهو علوأ

 ساما وهىيملااذهنا الو ىهتنا همخعدالا 1صرع“ أ ااودمش 1 هاك :وسوما#لا سحاصلاو

 ةل اب انهدرأولا ى :ءملاق

 رفغدقو) هلوقب ةيلاحما
 ىاربت ءازتو تمروث ىوروءاناسةءاور و (هامدق) ةباردوةءاورة حرك ري_غىهوام.يمرريصت ىأ

 0 يا وتب نم ودشاملا
 7 _ و وز 9 ل ىااع 3 ى هم هناحبسمللاربخأ يك ( رخام كك 7 2د ع ك.2 كد 2.بنهم |ميدعدت م. 5 4 حاس ل3 تدل نأ - 2 .ر-

 1 اع هآتنذلاةفاض طاقام ىلا سوهءاوج و ماهقتسالا نيب ةض رتعمةيلاحدلج ( رخاتامو

 ةمسنلا'بونذلان مدعدامو أكن همردصولدا را نابعصالا ىلعرا ءكلاورث امضلا' نءموصعمدهنا عمم بو

 ىلعهللا مذا( اروك-ث ادع نوك ًاالفأ لاق) هلم فهل صقن عمت وك ماةمولعو كهزيمل لريغل

 ىراكنا ماهفتسالا اوءعوو هم ل. ى ذاهترفغموىل ةمصعاهاحأ ع نور همضرل لا حلا لأ ل

 هلع 0 مالاروك ثهلوقو اهكرتلالةدابعال بجو مسدس هو هترةغل الصلال رتآ ىأ ةي جدولعلاو

 ةددسلو هند ر د ة,يسوم عىل عتهّلا لص هلهمارك 0 :اذمع هلوقوهرك لدرس ومسل

 وأهللادمعممسأو وىلاعت هللادجر (ةملس لأن ,عهودتو )دا ىلاوهور ككا|لجأى خم .هلكو ةهديسأ

 هئياوربةروهكملاةعبسلا اهقفلادح [ىباّتلاىرهزلا فو ءْنينجرلا دبع نبا هنن كهمساوأل عمو سأ

 هللا لص ى-ف!|ةايحىفتا ىموزلادسالا دمع نيهللادمعةماسوبأ ةءاحصلا قوهريغو 5 هرب ا

 ىأو) ةرو شم مهنع ةياورلاالو برو ثمر غنا ا لا 1 كاك

 اطاغاذ_هنوك لآ ىنخأ انأو ىدح الات خسذلا فا ذك هنا هرب 1[ / هدا عن هليأ ىدرةربره

 بابق لد ئامشلا ىفاذكه عقومنافه-:ء هللا ى ذرةريرهى أن -ءةماسفأن ءنوكي نأهيف باودلاو

 هد_عب لاقف اذه ف صملاو رك ةىذلاةريغلا ثيدح رك ذنا دعب سوه ءلعهزلا لص هللا لوسر:دامع

 خاىلصن ناك' هنءىلاعتهنبا ىذرةرب رهىنأ نعةملس لأن ءور عند نءىمومنيلضفلا ام لح

 هدارع نوكي نالمة<وتأ ةءرئلو ىاحصلا ةملس ىنالرخآ تت : ل_->- ىلع فةوىدصملا ن وك نآالا

 0 اًذأديعب , وهورخ ”الا ىلءامهدح[ى ف طعهنكلاو | ر رهىنأن ءةملس لأ نع

 نوك سوو كاذلا 01د لانا سنا لوس ل هنا نابت هاقراك (اهنعللا

 ْنَو را ةادلار طا ءاسعملصأو معادلا“ ءانءموماودإ |نمهنالواولا ن-ءة ءاةثلاءالا

 دعنأو لا كلرتنالىل-5 ناوهلعموودامىلاتهللاىلالاسالا تبحأ ثيد 4|قوودهو

 طر هيسسن مثنآر هلا ظوح ن-اد_يعولا ع- -ةواذلول ابقالادعد ه«فعضار-ءالاك لعق

 سوه_اعىلاعت هللا ىل_ص ةهلسسعأك 7-5 ردت ةيكيأىأ 0

 موص مل_بوه-يلعملا_عتهللا ىل_كهللالوسر ناك )ام ءىلاعتهللا ى هر4--5 اع(تلاقو) اقيك وأك

 حمل اةروسؤق ىلاعتو

 امدللا كلرقغيل هلوقب

 ءاندع رجا اه ف ظع و
 كنا هل صاحو ريدة مظع

 ناكمرا قرح راديو

 اة راجتلا بدلا
 الم كنمعقيناض رف

 تانسح ن افك م اقع وأي
 رارحالا تكايسراربالا
 انمكنعر وقغم هناك

 رك نا تاع انك
 ةءاغنعءاشذت ةدامعل ١

 الفأل اق)ةبوقعلا فوخ
 ىلء(اروكشا دبع نوكأ
 ةرفغملا نمىلع منأأم
 هن "الا قط ثد را احو

 هالصلاهياعجوتح دمى

 اديعناك هنامالىلاو

 ديعلا زك ذوو اروكش
 نم هلدبال هنأىلاءاعا

 هدو لا اظويمايقلا

 ىد نع )ىلا ريس فالتخا عمو :ءملا ىفهلثمىأ(هوتكو)ةدب وبر فوقحرك كءادأىفةغل أنمو

 ةرب ر-هىلأ نع ةءلس لأن ع ظفلب هدانساب ىذمرتلل ل [ كلا ان نكرار 1 رهاظلاو فطعلا_ خس اقاذك (ةريرهىنأو ةملس

 كك رك كلذ نوكت ن ا فود تاركا ىرقرلا قو هنن رادع نئار هو ةعمسل اع اهقفلادحأ ل ءاح دات اذهةملسوأو

 هللالوسر ل-عناك زناحيشلا» هاوراهيقىأ(اهةعىلاعت هللا ىدرة-ثئاعتلاةو) لعأهللاواعو ةرموأافوقو مى احصل امل سىلال

 اهنانةعدافوقب اعضرام .ءفاعاً اموةردنلا ليدس ىلعهك تاي الفم .لغلاراثعاراعاد ىألادلارسكب (ةميدوسو كد .!عىلاعت هللا ىلص

 انىأ(يتيطب ناكام وطرب اود اعلام عىفةغلاب ااأاهد_صقعم هلملا هب لا نهلل-ء*نادعس الف مكادلار طاالصالا3

 موس ناكإا 8 :ًا,معءابورا هدقىأ(تلاقو)ةهوادللةبجوملاةوبنلاةوق الر «هل ناك



 نءهوكفو موصناللوةى>رط#ي ورطقدالا) ناطنى>ىنعملاوابطا *نيهجولابىورو قدس أك عفرلابىوروبضنلاب (لوقن ىح
 1 )ل او سن أو )ديرب ةراما ف ترون نم: هوما تاهمأرخآىهو ( ةملس مأو سام ءنبأ

 هيصنولوةي عقرب وة,قوقلاءاثل اونونلابل وق: ىور (موصناللوقن ىت>رطقي ورطفياللوقنىت>

 صمد ؤناك ملسوهيلع ىلاعت هللا ىل_صهنا ىن«:لوسرلا لوقي ىداولزلز و ىلاعت هاوقىفهءئرفأك
 ليقو ةلءانموصنالهنا نظر ىتحرطقلا ردكي ةراتور هدلا ما ص هنا مهو ىح موصلا ىل اوي ةنمزالا

 فداص نم وهو ى>ورخ اوهطسو وره-كثلالو ١ نهموصن ن أك .وهءاعىلاعت هلا ىلصهنادا رملا

 هللا ىلسصهمل- .عنوك قام هالك هود ع , وهوكلذك هراطقا فداص نهوموصلا متاددناءموص مايأ

 ناكلوهريغل ةبسنلاباذهور هش لك نم مامأ ةثالث موصك | اسارناك املةب-ذلاابهنالةعدإسو هماعملاعت

 نيانءهوكو) هلوقدابأي ن كل لمعلا ظفل هدي وثب وهمايصفاذ_هومايقو هتال-صيف لوالا لوقت
 ىتلا ثدداحالاو وةلمرليقو 3 رحصلا ىلع د ذهةملس مل مس |(مونعهّشلا ىضر سنأوةماس مأو سابع

 دا نيد يحصلا قهبورعةحب هتاهاكواهظافلأ صعد ىو عم مدقتامىءعءالؤهاهاور

 ةئاع(ت !اق و) ديدحلا حرم ةاااك هاهدارنالانبة -احالت نك-اواذهحا 3 ضءداه درك ْذدقو

 الاائانالواياص مه: ارالااياصمىللعألا ن نم) لوميا هللا فص (هارتناءاشنالجنك )معلا ىضر

 نكس هنعهللا ىدررد- عالم احلاىلا حصل ا ىجدّسالا نجرلا د, ,.ءوه(كلامزيفوءلاّةوامئانهت ءأر

 متنك )ُقاسنلاو دوادوبأداو روس رادع هونيعبسو ثالث ةنس كلم ادبعمايأ قف وتوماشلا|
 هك مقو هنىد- 3: ا تعم ىلضف ماق أ ضوت مث 5 اتسم مسوهيلعهللا ىلص هللالوس 7

 ةمفنحلا صدد وهللادجر ىجذاش ثلا تهذهيلاو عارن رس ق يمتلفانلاةالصق ءادتفالاة د ىلع لياد

 هيفوامتءارقىف عرشىأ (ةرقبلا متفتساف)ةالصلا ىف عرش ىأ افلا. ًأدّتباوَةْخنىفوةالصلا(أديو)
 روسلاءامسأو ىد<ال ثدداحأىف درواك ة-ها ركريسغ نمةرقبلا ةروسوةرقملالاقيةنا ىلع ءأد
 رك ذي ىتااةروسااوةرقيلااريفرك ذيىلاةروسلالاقياءاوهركي هنالاقناافالخ حصالا ىلع ةيقيقوت

 لآ ةروسالو ةرقملاةر وساولوةنال اعوقرم سن أن ع قوم اوىفارب-طلاىوراملاذكهونبتل ااهيف
 نبالات لب فدع_ضوهو اذكهوةرقدلااريؤرك كديىلاةروسجلا اولوقنكاو ءانسنلاةروضالو نار ع

 ىف ناك اذهنالوةنوأ لمعل اهيلعو عجرأ ىهذةحرخ هلذضر اعملاثيداحالاو عءوضومهناىزوحلا

 هللاداقك امافاهو كو توك _فءلاةر و باولااذامبنوزوتساوناكنيكر شملان السن مث مالسالالوأ |||
 ملسوهيلعىلاءتدّنلا لص (رمالف) جرح 0 ْ ًاومهيدنأف يسلا فك نا
 5 هوناذعلان ا , (ذوعلا و فقوالاب اذ-ءةر" ايرمتالو) ةجرلاهللا(لاسففقوالاة ردن" ان

 هتناعمقرك فش وهرب“ هقدر ةارقلا ردات طبت نا هند كا ًدااودوادوبأهجرخأثيدحلا

 نا 0 1 دا هيسائاع 5 موسح_ىمهيسائباعءاعدلان او

 هللا للف نيعمءاع كيت « نق غابق كرات ةروسأرقنمنادر واماذ_هوفوهودفو هللا, تنمآ لوقي ْ

 ندهاش ١ نم كلذ ىلءانأو ىلِ لقياذ نب 5 ا ا ونيملاعلابر

 ًارقاذاو ىلد لءاق قوم لا ىك نا ىلعرداقب كلذ سدل أ هلوق غل اب وةمايقلا موي مسقأالأرق اذاو ا

 ناعم دكر مسا خت رقاذاو قا لفيلم زتلوا سب 8.« غاب و تالسرملاو
 بذكنانبرك معن نمر ثالو نارذك_:اكبرءالاآى أف لك ذنعل قبلك نعنرلا روس رقاذأو ىلءالا ير
 |ةدئاز ارومأ لعق نمسانلا نمناالا ةوالثلادودسريظناذهوةحيحصلاث؛ :داحالا درو كلذ لكو

 ىلاعت هللا ىذر مهنم لك ىأ

 اكءدحوس ذأالمتع
 ىاطنالا ه-ءاعرصتقا
 ناف ىنبمي را

 ىاسعم بسن عد جلا

 اخف هنأ (تنا 0

 ايلصم هارثنا ءاشنال)

 (امئانال و ايلصمه 1 رآلا

 امانءارتناءاشن الوىأ
 در وامل(اءانكيأ رالا) ||

 مانأو ىل_صافانأ اماهنع

 لاقو) رطفأو موصأو
 نموهو(كلام نب فوع

 ىوردقوةراحصلا رباك أ
 ٌقاسنلاودوادورأهنع

 عمتنك )ىذم رتلاو

 هللا ىللص هللالو_سر

 (ةليل مل_سوهيلعملاعت

 رفا ؤفناك هلعلو
 املؤأ ىأ ( كات ساف)
 (اضوت 3 اظةدث-سا

 ىقتكاهنا رهاظلاو

 مث) لوالا كايئسالاب
 دحبتلا ىأ ( ىل-ضقماق

 لود (هل مت

 (ًادف)اعباتمواردقتم

 حاقد ءاق) ةءارقلا ىأ

 ةكافلا دعدىأ(5 رقملا

 وأ انتم اهن وكل

 اهتئارق كرت زاوحلا نايبا
 ةسعر ةيكاب رعالف)
 اهققوم ىف ىأ( فقوالا

 ةسجرلاهللاىأ(ل اس5 5١

 باله 4 . ايرعالو
 1 173120170127775 1522 7 13737 2712722772272195: 7277121: نا 77 لت ها 1272 53127 تتقن“ 213:13 211 2271037 1372 ترس 131511552157750 521527117: ااا

 لاهتاو لالحلا يتمنالث-الموءاقمل اوءانلا قصووءاحرلاو فوملا ىمأ ةمنيباعقاو هنوكل هب وقعلا نماحتلا ىأ(ذوعتف فقوالا

 لكل ايلهأ لاح وفك

- 



 رهقلاى :هعربسان مّةغلامأل تولعق (توريحلا ىذن احس لوي 0 ل اا توفل تيانك ةعكرمم)

 امهتسب عملا د_:ءنيعتمىعم ا اد_هوهرهاظك للان امكهنطابوأك لا اةغلابم(توكتلملاو) .دابعقوفرهأت ةلاوههنافةيلغلاو

 ىناهومل_عجالاهمظعلاك بر مان حمسقىلاعتوهناح.-سهلوق لرناسملاذإو عوك للا ىفاهرك ذسانملاةملظ ءااكأ( ءايريكللاو)

 هب معوكر

 مالا اءالعلا فصوءارربكلا نعم
 ه-ئاولوق ىأ؟ دوجس

 أرقم ) ىلعالا ف رناحمس

 كلت كاد رعلال

 ىرخاىقوأ اضنأةعكرلا

 ار اخو

 ارق ىأ (ةروسدروس

 اطل
 ىأ (كلذلُمم لعق (

 عوك رلا لب وطن نم

 حيدسُتلاو دوحلاو
 كلذ ريس غو روك ذملا

 ىأ( لممَةْعِب د>نع ١

 (م5فوع ثند_>لثم

 ةدايزأ(لاقو) مف
 ل
 ىلع هعالطالامّحا

 دجس) ةلاحاكإترمغ

 سا>و همأق نة

 (هنم وك نين دحسلانيب

 هلوط ندماس 6

 ةفد :دذ>ىأ (لاو)

 ل اوهرةيلا ارقى

 ا

 ىرهاظلاوةعكر فىأ
 وأةمياثبتاعكر عبرأ

 (ةشثعنعو)نيةميلست

 ىتمرتلا هباورب ىأ

 ناو كداب مناف م.ذعتناىهد(نآرقلا نموت اب. سو هيلا تهت اىل ههنا لوس ماتا

 لووهشل هم .عد وأءريظنىأ(كلذلثم لاوو) رهاظا اوهأك اليوطادوجسىأ (دجس مث) مان انعلا بر ناحب هس 42 00

 ىئاهولعج|لاقىلعالا كير مسا عبس هلوق لنآ لهنال دوجسلا قدرك ذ 0

 م( ُتد :دحالورثأىق در ةعديهناىاقبلالاودقو ةدقو ماعنالاة روس نيتلال<لا نيبءاعدلاكدر وام ىلع

 لو# همايقرد#ب) فقونورظ2: |هانعموهنعةغل قعتقم ونارقلاةغلى مهوفاكلا ذدل(ثك ةعكر

 توجرلاو توبه رلاك ةغلابمةةيصاومنارتةغيصلا هذه (ةمظعلاو توكلملاو توربجلا ىذدتلا ناحبس

 وهو ري-4 | ةغلام .متورم ا وتولا» حك اضن :ءامسالاقتدرو ورثك الا قرداصم ىهوتومغرلاو

 هللا ك_صنوك و معأامتالواَياع ل -هلدلاك امهنالةملظءلابامهمقعو ملظعلا كلل اتوكلا او رهقلا

 ل رو : مثكلذ ل ثملاةفدجسمل) قخالام همايق رادقعنوك ىد> ريشك ارا ركللذ 7 رد ملسوهياعىلاعت

 ىأ(ةر وسءر وسمل) هيفاموهزاوجمدق:دةونارعل 1 ةصقاريؤرك ذىتاةروسلاىأ(نارعدآ |

 تأرق مقود قداحتلاهررتاك .ةلاحت العنا وصتمامهوةروس د عبّر وسةعكر لكى هنالص أرق مث

 روسأ|نمةزوههمدر وسأ و راظن هب هيقو4هتقردقملا ًارةلالوع مايو صم ىف اسم اهلا ءزعجواناب اراب وحل ا

 ةيلصأهواو ا كو اهلن امم امنوا موكسل اواوهتزمهلد_توءانالاف ىقايلاهاملا ضع وهو

 نآر جلا نمهراد- ةمةروسلاوامتءفرار وسلا نموأراوسلا نموأت ان" الابابةطاحالر وسلا ن مهنا ىلع

 (كلذل ثملءغر) هي" "الا ارك ذل ىءرك -!اةيآه_ملعدرنالو نانو 0 اهلقأت اب ىلع لوسشم

 ذا هوهنعىلاعتهللاىذرر وهدم لا فاحصلا نام ملانب(ةفيذح نعو)عيدستلاوةءار هلا نمروك ذملا

 دحس]هنعىلاعت هللا ى ذرةفيذ->(لاقو) قباسااثيد ا لم ىأ (هلثم )<: :عإمهاورثيدحلا

 اذهلاقي ووحنلا _عهتمودصقلا اودنلا دعها دم هك اون نيتددسلانييس لج وءمايق نماوكحن
 ريغريصق نكر نيتدج_بلا ني سولحلا ناءاهقغلار 1 دتلةناف دو كاماس :رقوأ هلم هىأ اذهودت

 لخمو ةالصال لظءمادصقهل“ وط7ن ا ةيعفاششلا ضءب لاق ىت>نيةدجسل نيب لصغلل لب هنا ذادوصقم

 لوطاذارضناءاهنااولاو تاق ير ؟ذاسل ف انموهورتاك !-مهاور حي ةَعيذ دح ثدد_>و ةالاوملاب

 هيلا س هذاك بح: بدقورضرالف عيبستلاةالصفاككاذريغب لوطولف عورش يغرك كما أ نوم د

 دهْسُتلا لك أرادةعنوكينأ طرتش الواذهةفيذح ثيدعتالالدةسانيمرحلا مامالا عم” ىو ىلا
 ةروسب ةعكر أر قىأ(ةئاملاوءاسنلاونارمعل آوةرقب ارق ىح)هنعىلا عل هللا ىذرةغيدح(لاقو)

 د ” الاورذ لأن 0 ٍداسنا اود ه_-برخأ عيدك ثد دح ىف (اهمةعهللا ى ةرةشئاعنز ءوزرولاهذهنم

 هليل لوطاهددر ىأ (نآرقلان مة انوه اكل عن هللا ىل_صهلنألوسر ماق) اوقفت رك دىلا

 اهدادرترثك أاغاوةدئاملاة روس هن" الا كدابع مهنا مهي دعت نا هبح -رص(كىهوةعكر لك ىئاشر ركدو

 2ظ .اعىلاعت هللا ىلص هر يظر عأ رة لك ىذةعم .سنوطد ةكتان ةلانافامقر كقملاو ريدنال

 هللاىضرقداصلارقعج نعىوراك نورصس الن ّ اوهمالك ىقهدابع صل ىلحت ىلاعتهتلاو لق

0 
 ةرفغملا ديرب ” لسوهيلعىلاعت هللا لص هناىملاءاعاومالاك- !!ىفماللاوةالصلا هيلع ىسعبءادتقامكحل ارب زعلاتنأكنافمهرفغت
 ةردعلاراث آنءاهانمع : قامتامواهانعم فر دتللاهرركاسفاوتدارالا تحتمل للا عمت الاةمأ بج نعت وقعلا عفرو ةجرلاو

 اهرار 5ك نا !مايقتار رهاظواه 1 ًارهظالاواهظعب وأ اهلك لمتح وهوىلامللان نمةليل قىأ(هل ءللةمكل 2 راونأوةزعلارارسا 8

 ناو كلدايعم هاف مهبذعت ناةنإ انحمبصأ ى>ماق اظفاد د نع حيض دنس قاس لاودجأ هاورامأم او فوقولالاح5 الصلا قناك

 حبصأ ىت>دجبتل اةالصل ماوأ ليللا نم مماقهنا لو ةحيقدنأدنمن كب ملهنالدلك لو ءلااء ءايحا ىلع ديالف مك ريزعلا ت :أكناقم رشحت



 وأىو ا ءاردأوةرصدأ| ل زد ىلاحص نيم مجعمةدد ثمء أخو ني شرس (ريخشلانئهتادبم نءو)

 4 و)ةيلاح ا ع ةلج(ىلصت وهو !بوهيلعىلاعتهّللا ىلصهّللالوسرتد:أ أ)ه:ءىتاسنلاو ىذمرتل او دواد
 222 تي آت تآ؟[ى[ء. ا 5556 س222222----2-2225->--98

 0 ةاك ثمر ونمهللا ةرامعلا هر تالا ذهل هوههالك ه ةآمقهللا هلىل> 5 هءأ ارق لك ىذ 4+ :ءىلاعت

 هانثمو نيت ددشملا نية ودعملاع اكاونيسلارسكب (ريخشلا نيهللادمعنءو) ىنثاقحار وصاريق عسبطت

 كرداىذلا مرضا ىرصبلا نادصلا ىرتاعلا بعك نب فوءنياوهو ةله-همءاروهنك اسةيسد

 ىتاسذلاو ىدمرتلاودوادوبأ» ربل مرت لاعاد ةيلهاجلا ا

 ئث لك فوج(ىل-< راازتزاك رز أهقو 4 وىلصت وهو! توعياعللابج : هللا ىلص هللا ل وسر تدنأ)

 ةيس انت مءارام مدي نية مج عمي اروةخ وقم وز هإسب 2 زالا اوهعالضاوم ردص تئامهيدا رااوهنطاب

 ته يوةيلعمللا لصهناد ا ارااو شتا و ةودتما اذا نايلتلا تدر 1 ا

 ءارلانوك بوما رمسكي لجر ماوءاكم | عميل توص ليقوهردص قراذا هبلق ةكرح عم سهّللا نم

 هللا ىذر مدعتملا احضلا (ةلاه ىأ نا لاو) ساحت نم ملءقوأةاطمرد- ةلاماللاو ملا حافو ةلمهملا

 ضع هضعب لص انزحأ: 1 : رحىأ(نازحالا لص او.“ © تينت و 4 اعلا عتدقلاىل_ص ناك) هنعىلاعت

 4 اد) هلوقب ؛هرسفاذلو ماودلا ىضتني اذهوةرسمو حرفاهنيب لصفنال ثيح

 ةلاسرلا ءامعا نم هفاكىذلا قهتايوأقارغتس الإ(: اكل ارهلتسلإ)اذكهناك نموهتمأرعأو هرمأ

 نأف مهلانم ىذفي فيك قالا عمجرومأهب عين نموهت ؛اقولاو بورح ارمب دثو ماكحالا ع.يلسو

 ا سانلا عماملك-:«ن ملاذا ىوهيلعمللا ىلص هلاحاذ هنا ارهاظلاوم.هاردقبر ومالا

 اماو هلهأةرشع فو مهرومأ هيلع نماتلا نص رع ودودولا نعم اعمدقين مداقالهو مهب همكحو م

 1 للا قاط ناك 5كلذري_غىفاما هد عل 94 نمو هك :هنزاحرفو سانلانيب وهوهنوكسلاحلذ

 هنامر بسك 0 *لك ماودورشلابايقلشم | امسنتم

 قنعلل سلا احدنزللناف 0 هءقيلي ا(منامز لك- | مسقاف

 هل ص قانماد- هورشلا اد بو هيلعىلاعت هللا لصهنابثيدحلا اذهريغف فصو هنا دفام طقسف

 اونزحتالواوهنت الو لاغفهنعىللاعت هللا ىهندقودو م ريغ ةماود نءالضفْنزحلا نااذنأ !هيلعدر وادقو

 ىلاعت هللا لص ذاعتساو اوم مآنيذلا نزحيل ناطيشلا نمىوج“ !|امئالاقوان ء«مهللا انزال لاقو

 قعقيامل مهلا نانامس مدي قرقلامدقتو نزر-كاوم-هلا نمكبذوعأىفامهللا لا ةقدنم نو كاسم ع

 اذإونيؤراعلا تاما ةمنمدودعمربغ ىلقال فعضءمزعللرتقمامهالكو ىضماملن ز4لاو لبقةملا

 وهيل ءىلاعتهّنلاىلص هاوقونز< | انع هذ ىذلا هللد<لةذ<لا لهأ لاق
 هيلع مالكسلا قايسوا بل ءءرملا رس ةبنصهمنا لع لدي ءاباطخن هدمت رغكالا نزحالو بص الو مه

 هدهغ-سؤقو تشب . لهنا قأوساك معلا نبال اقو وىعاضقلاو وىلاريطل ا هاور ف خصما هرك ذىذلا ت تف ءدحلاو

 هليل لتحت :اةدكاسلاو ليج اةيعيشا بدا 1 م

 تجوأا صن صخت بح 0 07 .لام نمثل لاك دايزوتل ضف نر ل لاه ناف ىو

 ه.قدزلاهعدوأألا لسوهيلعيلاعت هللأ ىل < هنزح و ىلمح 42 هلاقاك ماةمال ضرملاك ةنكئوعالب ,وهذ اصيح

 كلذإ نزح مهقلذتو مهدانعن ههيلعمهامىأراذافةمالا ب ادهتت< ناك ةسلقلاةقر 1-0

 4 جو لاك-ثار ذاميق سدل هنا ارهاظهانرر_ةاعوم- موعد قروصته- ءاتسان نان م فاخو

 هع ىهنم هنا هياعدرب ىت> هتاه-صوهللاتاذىفأس مانةرك- هلام 0 د مك ولان م

 مودلاىف هللارغختساللفا مال لاوذالصلا هيل لاقو) لقاك لمكللاري غسل نابباجيف

 نمنءؤما بيضا م

 (ريزا)هردصىأ (فو

 ىأىوالا ىازلارسكب
 هىداريوءاكبلا نمنينح
 ةمجعم ا ءانملا نين انه

 هع عم ءاكنلا وهو

 نم توصلاو فقاشدناو

 (لج رملازبزاك) ف لالا

 رسكي وهو هنايلغك ىأ
 نهردق مسج حشو 8

 حاحصلا ىقأم ىلع ساو

 تضن :اذأ هنالهن ىجس و

 لاقو)هل+ رىلع مب أ هناك
 وهو (ةلاه 0: نبا

 ةالصل اهيل 1ع ةمد .رذدنع

 ناك )ةحدخ نممالسلاو

 ىلا
 دد ادشدهملعل اهعب ادم

 لاوحالادراومولاوحالا

 قهنوك-اوال "امو الاح

 ىضدعملا هنا حمس همدس

 لوق نحل اعف هنازحأ

 هذهقتمدام ءاطعني

 عوقو برغتستال راد
 نمهدرواماماو رادكالا

 نزحلا نمكيذوعأ هلوق
 قلعت نزح ىلع لومحف

 اورحئالمكل ىلاعتو
 مياصأامال 0 انامىلع

 قىأ (ركشلا ماد)

 هلت سل رمالا ةبقاع
 فلك امهمايقل(ةحار

 ةلاسرلاهامعا لم نم

 دق وهدادعإ ا|فئالم :ونم

 5 قيقحت تطس

 رابتعاب اهلك ث ثن داحالا

 هريغو لمءاورأ هيقاعأ( سو عىل أع ا ثلاجرشل ل ئاسولا عجىفاهانعمواه | مم



 أ امذأب ىأ( ردد م)

 فاك( ىورو) م .>رلا ب اولا

 تارورض رئاسوبرشلاو لك الاةرسأ مهو :هريشعلاو لهالاة ريش اعموةعلو وأ فداأنو 0000 ةرهكم أدير امو ةمالاة وعدي هلاةةشادع

 1 1 ا 1 ا كك فت 777 ها ل 3 1 1 1 7-22 3 37 ا 7 215 5 مج ع ع تت ا ا كاد 72 قتلا هن لع و دع هس

 نكرم عملا

 رونروهظورود ملاك

 ن-هىل_صاحارورعملا

 !دؤو هريدهأ ث هوهتمقأرع

 0 ل
 اة ق ةذاو| نادت دس

 ني-عةةرطن وك نال

 نيل : "اع نم

 نمد ءعطق تعيكص

 ىديصت قرت زءلارمعلا
 زيخولاو طيسولاوطدسلا

 وأ يقاشلا مامالا تهزم

 207 اى هد رسط نم
 دا .هوىتارلاو

 ىو راق رمالاالاوانلاوحأ

 كك ا
 ئىاةنلع ناغيلمنا

 . ل مع 01 ىررععتسال

 ىليض هرب نأ ىلعاده

 5-5 د ءرذ هللو و هنرعدقل

 ا هان 0 ماو ماع

 هىرحو طم 45 50 ذأ

 ىلاعت هللا ع ىدر ىلع نءو)

 هلذأ ل وم .رتااسلاوهنع

 سو 4 ءاعىلاعت هللأ ىلص

 هنا رطوىأ (هتنس نع :

 هددعل كام ةىل_ءةيدمملا

 هللا نوكي >> ن امعالمك :الودللا م. قو ناقمنل نومتت عنك نال *:لافاكحل ن رسأ 0 1 كقو 4 ل كا هللأ
0 

 لل را وأهيلابونأو مود علا ىلا وهلا هلاال ىذلا ماظعلاةدايزيوأ هللأ ر

 رديت ةلكمل ارا ا درك ا 186 ا :رمنيعبسإ) ىذمرتلاو ىرا حملا 8

 متو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوقو «» اعمالكلا ىلا مسو خدم كك ثددس "و رو هرمنا |

 عا

 000 ا ا دعو تاو امعالا اذه ذاوأ 0 هللار 2

 هيلع ىلاءئهّلا لصوهوتنذلا ىذتقا نا وهرفغملا بالطو ىءعنأ“ او رلانوكت 00 2

 هد ل هناددا رملا حصالا ىلعاءاطم مرثاغصلاور 2 1 0

 اهنذسالاروما.هلاغتشاو لك الإك د !عيبامدلاغتشادعوأ هلر ةغاساف نذل هل كالا روش هن
 ىفايقرتملزبهناوأ مهونذل سو هيلعهللا ىلص ها 2 نانا دز ةهالا عار رشلو وهوأ دوهُّلا نع هقوعلا

 ههج وهللأ مرك ىلع نع ٍء) هممتت ىلا ةسوهمور هعيس قادها ” ودام ىأرة م هرأ ىقرثاهاك5 تا 1

 0000 تا طوع ىلع رطبا تشوف زوال لاس هلم هتاذز را 0

 عضولار اث آو عوضومهناىلاعت هللادجر ىطويسلالاقو هلل- .تأالهنا ىقارعلا ظفالا لاو ءايحالا
 3 ةرادعللدعملا لام اوهلاملا س ًار(ىلام سأرةقر ءملا مرو كا وهوهياعددعال

 نكي ملا مرومالا ضماوغىل .عفوقولاو هنأ ةصومهللا ةئر ءمد_فرعملاب دارااوةدك الاو همليسستكي 7

 0 قا لمنال كاةلخ تاي 2 رجا وأ وأ هدا دما ركنات م ىقو هملعت ا

 لقاك عملي هيدشتاذهوملعل راب اءاقالوألاانهدار ااوا طرألعلاى :ءعتءاحا الا ف راع
 تبجاوربغىققاقنالا نمهيلع د: سرتدحاق ةكلرعلالاسأرنإك اذا

 هفئدىأمولعلاكاردالامبدعتس نأ بالاك ير 201 ار د لصأ ل قعلاو 0( مستو

 0 هيفا دهعدوأ امىلع ىيماهدعد واهلمقو ةمعملا لمق ع ْسدنو هيدمعت ام ىأ 4كم و

 نك ت 4| ىفو قي ةحلاوه هناو هتماظعوهتمنا دحو ىلعتن !ادلاهلنا تاعو:همىرافنلاىلا» اده ىزلا

 تلقف : هرج - الاوام لال ءلاب لاق سانل ا ىل_ٌضاخق | « هللا لو سراب تلاوا معىلا * للاسر

 مهلعردقب ونولمعب مذ وق عر لمع ىل_ةعدلن نهالا لهعب لهةشثاعأب لاق 3 : مهاعابزو زك س ملأ |
 1 0 رماها ثدلا دب نم سان ||| 0 كوز 0

 هتفرعمذ هد هللا ةدكم ىأ (ىءاسأ ب حلاو اهلكأب : دل كامر لال ورلا نهر همس و ةءاعم يآ |

 عابتال بج ومهنائكهيهاونوهللا ماوأ عاببا قىرومأ هماعىب دب ساسأ ىأب حال ُُ فرع 0 4 ا

 لاملا سأر نال :>او ى:ىفرو هالاهذ-هع- 0 اس قادس هلا هلاموءل-هأو 2507 00 ا

 ىتوشىأ (ىكرمقوشلاو) باطلا نول لو ماك راعلارب كوة واذأو نم ل لاو
 لس ةاكىدا رت لككو ع كرح ىزلاو هىلاعتهلئا ءاتلىلاوةيلاعلا 20

 ىقاللل ليم سىفاد_كت 2 أعد رمش م4 تدءدادا اولاوو

 روك ب يس « ١5) تاقث قاربلاىل !عتنكر

 سلا باددغا 0 هنال بغا ن نم ىلعأ 01

0 

1 

 سنالاو نا تقاخاسوىل اعتهلل 2525711 )هتقيةحو

 قىلا:ساسأ ىأ (ىماسأ ب حلاو ) هراب عال ع وورأدمع انبىأ(ى ::دملل_دألةعلاو) نو ةرعل ى 2 اعنا لاقنود_عيلالا

 نيرثاس !|لزا:هىف ف يعضهريسام هدقافونءرث اطلا لول سف قوذلا بلاطو قوشلا بحاصنال( ىك رمفودل او) بر عمىروضح

 نوكسف مضي ىسن[ةخس ىفو فرك ذ نمسلج وفرك ذ دزه مسن أاناثيدحل ىسلح نوك :نالسدسو ىنومىأ(ىسن أهللاركذو)



يلارع- ثداملو ىقسالزتك ةءانقلادرو ا[ (ىزنك ( ىكروىلع دامدعالا نا ىنءبةباو رفاكهللابىأ (ةةئلاو)
 ىلا عتو هناحش وقه

 ثاكهنان مىمسا ل ىاة نع فنيل ا هناث يح( قيفر نز-لاو) فا.هللادنءامودغقت» م دنعأم
 نارحالا لاك هاو . 1 15 15 000111 215 1112 و2237: 77-270 153171173325 ل3251: 7 772105711527 135717720271! 1792371-51 ا دع سن حقل

 تبخيمهللان|ثدد_كو

 ميعلاوز نير لكلا#
 هيبراحأ ىفال (ىحالس

 ىسقن نم ىودع
 «.ىءعئدأو فاطيشو

 ريصل او) اود مك

 ىلمكت عض ومىأ(قاد 7

 بد سوىلمكت ل تو
 ى ايريسكو تعثر
 ردصمرصقلاب' اًضرلاو)
 هناىلعذ هلا ةخ-ذ ىو

 ملغم هنال( ىدينغ) مما

 نم ىر-تام عيجوف
 ىذرلا ل وق اذإو ءاضقلا

 مظعالاهللاباىءاضقتلاب
 ناوّصرو ىلاعت لاودقو

 ءامياهيقوريك اهلا نم

 هاوشام ىسني نارك ذلا ة-ةيةحنونمسلاقوك رك ذا نورك ذا هلوقلر -ظنأو هللا نيركاذلا نءنأك
 قاس ىرح اذ. نكلو 35 كر درت لاسا نال هيقتاووالاقرغتشس و

 لاا نثكللا( ىزتك )هنم_اطناموهللادنعاع قوثولا ىدععتع-تءاكرد_صمةثلئل اركب (ةقئلاو)

 |ذكفءاربام عفن أ هنك-اوءاربالنوفدملام هلنمنالذ_ء.دي:ة5_:وةغالبهيفونوثدملا ىأزونكملا

 : 1 ىلية[كةقثلا دنعلصاحلا نم عفن أ هاوصح ل ءةهّللا نم هود رئام

 عناصهللاامزظلا ليمح ىرأ * ىن:'اكى> هللاوجرال فاو
 سدنالا عمدرك ذو ىنقراغيالىأ( يقر نزحاو)دوقفملاباطكرتودوج ومال ذب هللابَة-ُدلا ةمالعو
 ىأ(ىال_.معلاو)همئامتماعدةونازحالا اصاوّم هلوقن ءمدغةام ىععاذهو سنى دعرلا نال
 هساوسووناطي_كلا عفدأو ىنمصا وىناداح نمد عقدأىلا هاحوأو هندل نمىنملعاعوهللابىمالع

 روهالاىفةلجعلا مدعو قالا لمحتو راك لا ىف( ريصلاو برحلاتالآوحال_تلاب ود علا عقدبإك

 -ءولمحتو نوكهيفرع_صلاناكالوءراارهاظ ل مج هبوسابللاقوةنوكيامءادرلا( ىتادر)

 فاحالاو عردلابهمشولهنا نمليقاةدرما ار رضهعحتدو هرولمجتلءادرلا هبمش سال اهدهاش راقوو

 ىك-لاهانىلوأريصلا ىذا تلقو # هعورص تف>ئءااوىريد تءردب ىل ةاكحص

 هل-عج(ىمر:غ)دلابخسنلا ف ىذلاو احصل ا ىفاك مساد-لابو ردصمرصقلاب (اًضرااو) ىدد سل

 ىَغ هلل ص>يةنكي لام ىمتءالهللا مسقامم ىذارلاذااهرسأب و ةماوالاهفنودعهبرهقب هنالةمينغ

 ىدرزومالا مايالا بلغنام 2 ىذقنت ومد _هالا ىه ل هت ليق ا ةحارلاو باقلا

 وهلهاشرلاقءاملعلا ف الاو ديد_لاحريشلا ىقهلوقو 3 اوهللاهرد_ةا_ءاضرلان كالو

 اذ_هىلاوه,ف_صتملا ىلعءانثلادرواع أوهن رمالادرب لهنالس> سموه ل وق سح_سموأ بج و

 رقفاالدب زجعلاوءريغو ناهربلاةخ:فىفو (ىرخنرقفلاو) هرك ذىينيالاةءاملعلااو ةق#تهذ
 ىالخوىلاعتلاوأك ةبدومعل !ماقم ىذةموهوهللةوقل اوهرد_هل اناوفيع_ضزحاعهناراهظاىأ

 ىنامهللا هلوقىف وهيا ءىلاعت هللا ىل_ص لور اهنمذاعةساىذلا مومال ا زجعلاو اميعضناسنالا

 ليف ىناوتلاو:دامعلا نعلقاثتلاو هورخآىءعلسكلاو زحعا | نمكبذوعأ
 ارهماهقد_ضأنيح اهيلاقاسف ب هتنب زجعلا مك:[ىفاوتلا اماذا
 ارعفلادل نال مالامهراصقا « ىلتا اهل لاومم ءاطو اثارف

 زجعلايدارملا نارهاظلا ليقو يدك د قف ثددح هنا لاق ن موتي د<,رسل ىرذن رقفلا ةيمين نيالاقو

 الورقفلاوهوهمزال< دب رأو ةكو_كاوةورثلا فنكمةلاوايندلاباط نءزجعلاوهنوك_سق حافب
 راك هرايتخاب هفعضرعأوهكرتاماوزك ذا عزا هد سدل مل_بوه.1 عىلاعت هللا ىل_صدهناق هلدجو

 ةنحلالهارخآىف و مهؤافعص ىأس انل اًةزجعالا ىلع ل دال ث د د ىفاكرمامه.دارملا ناهجوالاو

 فعضأ ك:مأءارسالاث.دحىفو لسرلا عابت ا سانلاءاهعض لةرهشثي دحىفو فءضنمف يعد لك

 رظذ هيفويذكو سدلؤ ىعلاةبإ و رهنالاقي دقى رد رقعلا هل وقفل يقة نك |لهأ ردك امهووممالا

 دسيعلاو هلأ ىذر نا
 امه اروصالنامزالّدم

 (ىرذت زر جعلاو) ناكفني

 رجعلاراهظاب رختفاىأ
 هبنرم ىقراقتفالاو

 هيبورلاةوقلاو ةردعال

 ىلاعت هلوقهيا اريشناك

 ءارقفلا تنأو ىغلاهللاو

 هج و وهاذ هل علو

 لاقناوز>علالديرقفلا 0 ل
 5-5 0 -. | ||| نموا ةف كك ثيدحك ثيد ا ىرتغلاحدمدروهنافعوضوملطابهنارجح نيا ظفاحلا لاقاذإو
 لام 3 1 - نالهناش نم سل هنالر ال هوق ىف هاعندقو هلرخفلات ام: اوهءسأبالدتس ىوردقو رقفلا ايندلا ف

 وابد ىرذدرقعلا 00 هَ 0 هل اما كل 6 ء 0 0 0 م 3 ام

 كد |تاروهت تانك نا هريغ ىد 22 ناك ول هاما اىأةلالحلا ةربءاملعل اهدامع نم هللا ىدحح
 وهافاهعضو ملا د 2 رب يدع نان 6م 9 56 . : 3
 5 3 - 0722:2227 722 2سل---552---

 اعوفرمةقرقتملاوحأ ض ء.ىفلسوهيلعىلاعهْلا لص هنعهعمسام نومض“ء افوقو ههه وىلاعتهتلا مرك ىلع نماذ_هنوكينا



 1 نةلقلاةواهقرط نمر اعلي صحت هقرج ند ةفرخت قاع نأ ل انسه تاقتت واعمل جالاينرلا ناب رأىنعن (ىتنرح دهزلاو)
 نيعوأ !نيعو نيةيل |لعنمهينارع يمك( نيقيل اوزامرانىعادامةعااهيق ىسك ارتعىد دز تلءج ايا عىلابقا مدعو اهملا

 (ىيفش قدطل او) جوف هدأ رابسدسو حو رتوةىأواولا نوكس ة>سن فو ىبرةفرعم ف ىبلةةوقىأ(ىتوق) نيقيل ادق

 هاضرعفىبافكىأ(ىىسحةعاطلاو)مهقدصنيقداصلاعفنمو.اذهىلاعت +١ هلوقلوىحنأقدصلان ان مليتامل
 0 و 0 (ىنلخ داوجاو) ىلد
 ىلاعت لاقاكهتلاوه ىنغلا نافدو##ىصوربصلا عمرة لاو مانع .كاوريقوتل اوهواهمزالةيسش ارد أرملا ىلأدىأ نيتوضومْضد

 ءارلانوكسو ءاحارسكب ةفرلا ( ىتذرحدهزلاو) ديلا ىغلاوههّشساوهللاىلاءارققلا 0 سانلااميأ اي ل 2 ا
 دين لاةوايندلا نمديقسغرباملرتددزلاو نا.:الا | مم قزترب ىتا|ةعانصلا ىهءاغل اونيدل_هملا 0 2 5

 (هالصلا ىف ىيءةرقو) || ةالصلاهيلعناميلسن افكلملامدعدهُرلا سدلوعبتلا ن«هبومل-قلاو كالمالا نم ىديالاولةدهزلا 00 :

 ىنادامع ةل-ج نهدكأ

 هاني ىتانانع ةلجندوآ
 ةالصلاب دارملا ناىع

0 
 ىقو) ةروثأملا ةوبعدلا
 ةناو رب ىأ( رخآثيدحإ

 (ىداؤفةرثو) طرخأ
 ىلق فراعم ةجيشن ىأ

 قدرك ذعأ (هركذ ىف)
 ىذلا ىمه ىأ (ىغو)
 لجال) يتلاح لك ىفىنمغن
 6 رىلاىقو-ثوىتمأ

 هذهق ىدتر ةياجنىفىأ
 اييناعم ةعماج تاماك

 ناتكلا ىفاملةةباطم
 ل ةتبلاو
 ه.نظلا نسف ةَدحدقت
 ةئبنعالااهاورامهنا
 ةنباندتع ْن :لناو

 لاقىحدلا لوتامأو
 لمتحي عوضوم ةئالا
 صعب راشعاب نوكينأ
 فالتخال ءءاع دارا
 ءأهللاو هانبايك هدا سأ

 (لسرلاو)ةماعمهتوعن ىأ عايدنالا عيجتاغص ناك انا وهللاانو لعا) عبار ىأ (لصق)

 اهلعج هنأ مهونهنأق دل م ىف سدا ةفر ارريمعتلاو هضبة قاهاك ايندلان ا عمادها ززاك مالسلاو

 اننامز «اشمىفهتلتامو عطولالدهاث هيفواميسكم
 هداشرا ةقو لعاب و # ارحاتءأيرلا قو سسق ماو دق
 هداحس م ذكل | هيف عيحا هناكدو دهزلا هددعو ح

 هللا ريغنم هفوخ مدعو هنانُممطاله.ماق نم لقلاتوةوهو مزاسلاداقتءالانيقيلا( توق نيقيلاو)
 ىدضلاو) مااك-!|بتكوري_فغ:ل|قروهثمام هب قرغلاو ْنيقلا نيعو نيقيلا قمت لما اذهو
 || هينالعلاو رسلاءاوتسا هنا نم اشملاهياععلطصاام هيدا رم اوربا ةقباطم ىندع قدسصلا ( فش

 هكلاصمسسمناهعيفش هنوكبدارملاولوالا ىنعملاةداراحص» و هيلاهدهعام لكي لج وز عهلتءافولاو
 هللاةعاطىأهئاب آرخاقم نمءرملاهدعداموهنيت>تش ( ىسحةءاطااو)::هأ ماعت دارملاوأ هللا دنع
 ةءاطااىأ نيسلانوكس وهوأه.سانلار خت ةيامالةرث "امهدعأو هبرختفا ىلا ىهةينالعلاورسلا ىف
 ) ةو) هدب ىلءتعبط ىأ( اخ اهتفلا خم سفن ةدها وأهلا ليدسىف( داه“او) ىيفك:

 نمابيددهاشأالةال_صلاىفاهحرفوان ترسم ىأ ةرصاملا( ىدع) ةلمهملاءارلادبدشتو فال مضد
 نموأةد راب دو سلا ةعمدنالد درمل اوهو ,رعلا نمهذ وخامو رغلاو رخ_صالاحا رع اهناقةيجلالاتايلحتلا

 ثيدح ىفو) هيفام مدقتدقوهريغل فرشت الفنيعل اه, نكسر سامة د ؤربةئمالاغ ول نالرارقلا
 || لعوهو ل خادوأت لةلاداؤقلا(هركذ ىف ىداؤفةرعو) باّمكلا اذه ثيداحالنوج رخغ ا هرك ذل( رخآ
 | مييلعىتفأرل( ىنمألجال ىعو) هنمدوصقملا هّللارك ذل عجوةرمث .ةرعشك هزعذ رهشالا ىلع لقعلا

 3 هيلاهجوتلاو هتاحانمو( رإءامتا (ىلاىتوشو):ْر'الاوايندلا ىف
 :(مالسلاوةالصل اميل علسرأ 'وءايدنالا تاقصنا) هيلع مالاك-لامدقن (كاياوهللاانقنو عال صف)
 نسحوى اا لاك نم) هليصفت ىتايسو مهفرشلان ارب ومهناشل ءانّتءاماعل ىلع صالا فطع نموه
 ١ تسانتو هتدي4- همر وصلا اوهئاض ءاوهمس>ةدامىاخدا رطاون وكت حافي قالا (ةر ىلا

 ناىلاهئادح وهداد->|و هتاهمأو هثا 1فرشىأ(بسناافرشو) هترشن نولواهربداقمو هئاضعأ

 مضوأ ن يّتمض (قلخلا نسحو) عيضوالو رسسخ مهو سلف مال ءلاوةالصل اهيلعمدآىلاىبتي
 حارشا|هيلعو اهريغىفو خسنلا ص «ءىفاذك (ةغصلاهذهىف نساحملاعيج و) هنأيب مدقت دو نوكسف
 رضقل لصفلا ريمضاهريخو نا مسا نيب عقوو زاربخةغصل ا هذه ىفالطمقلا لاقةراحلا فل درريمضلاب يه
 || مخ اوأدابملانمب رباغتلدارقالا ظفل ىلعابمىت أو هريغالىأق اطاوها دي ز ناك فوصوملا ىلعةغصلا

 ناف
 ىضةقياممىأ(بسنلا فرشوةروصلا نسحو) هلوقءريسغنو ختفااب( ىلا لاك نم)ة فاك ى أ (مهياعمتلاتاولص) ةصاخىأ
 ةيمملالئامشلا نمىأ(نباحمل عسيج و)ةريسثعلا عمت :رشعلاوةرب ريسلا وه :ريدسلا ىأ ضل اب( قلذملا نسحو) بسحلالاس+

 ىكدلا مهوثاك الد هعلل هيف ماللاوناربخة للا هذه مة يضاسملا لوصغلا ىفاهرك ذمدقتملا ىأ(تاغصل هذه ىه) ةيلعل !لئاضفلاو

 نءنيبملاقارغتساللاهتا



 ىدلا م الام مالا ناوهواةيةداقرغامهخدبنأالا ىحندلا لا( كرعسف”فغ فطع(مامتلاو)عفرلاب(لاكلاولايكلاتاّمص نماسهنال) ٠
 ىكلابوسنملاىأ(ىرشدلا) مار 1اماقم لما مامتلاراد_ةمىلءدئاز ماا كلذ سل لاك !اواصقانىمسدقؤول ىدممالا

 تآ ادثبملا ماها الربخة لاو( مهل) هرب خأدتبم(عديملا) ىقرعلا لامك | ىلع دئازلارمالا ىأ ( لضفلا و)مهعيجر رشبلا سذج

 وهلدة-_برااهز مم اا 2 تناك ن اوك راشملا سهلا ىف مهل ءاحاهءو# ومهريغىفالم ريقاهعيج ثدح ند

 قنأالاتادوح 0-1 هر ىأ( بن ها رشأ متت رذا) نايرشلا مامتلا ولاكلاولل-ةيملاذاو ىول- ملا كلل لاش سان 1

 نكلو)ىقعلا ف ىأ(تاحردلا عف ةرأمغتاح ردو) هلوقو رايندلا ىفاذهوةمالاعامجاب وهقرت ُهدلاسنر وأةعاا ص ءبلاقالخ ةك اللا

 ىلدائيدن هملعت ن مىلاةراشالا ( ضعب ىلع مهضءداذ ا-ضقل لسرلاك ات ىلاعت لاق) ةرخ" الاوايندلا ف ىأ(ضهدىلعمهضءبهللالضف

 ماعم دو لج م ا نان رعشلماللاو فلالاباهقر ءوزئاحريغداحتالا ناف

 بوصةموه# هنا مع | ىلع فوطءماذهىلعن تالا عيجو مهريغةيدب و حارم هلا ضءدهعسو ىبمتنا

 ىهو نسال عمم ةعماج تاغص ىلا نحو بسلا فرشوةر وصلا نسحو ىنا لا ليكن ا ىنعمملاف
 تاعك هد 0 هنمومهربغق عمدجلالل- كالا متالا هج ولاىع ىهومالسلاموملع ل لسرلاةقص

 هارت ن اودع ةقالقلاز مهمغ ءام قالو ةروك دملاتافصلا ىن عع :ةه_صلاو لسرلاو ءأم نال عليج

 عوج وةيئادل 1 موناريخ# !ىاتتا لاك نمد ١ ل- ةولوادح كيكرتذصلا هذه تاقصل ذه

 ىلا انا لاك نم ةششان مال ا« مايد دن الا تاعص < 11- صااذه و قوأددبم عوفرم

 لمك. اهب تاق_صىأ(لاكلاتاغ_صاهنال) نسحأو رهظأن اك اهيقةعو < نسال ع.يجوهرخآ
 ناكوأ د“ هدم( عمال اًضغلا او) ماهتلاو 0 ها ءالو !او) رشدلا

 0 هرذا) مال اوةالصلا مهياععامدت :اللت باث ىأ“ ريغ (مه) هعيج ل_ضفلاو ولون أن حالا

 نكلو) قأيسإك ةكئاللا ىلع مهل ضف:ىلاةرا ثادق (تاحردلا عفرأ مهتاح ردو بترلا فرشأ

 فالا قد رطىلعراشأ م ةبر موي واست نم مهودب ىسعام عقدإ كلر |( ضعب ىلعم يضم دهللا لضف

 ىفن ير وك ذملا(ل-..رلاكإ:ىلاعت هللا لاق) هاوق:م-ميوا ست مدعىلعل بلدلا ىلا وك لارشنلاو
 ىلع مهضءدانا_ضف)ىقارغت_ءاوهفمهملعن ىذلا ل_لرلا ع-يجوأ ىدهءفي رعئتلافةرقبلا روس

 تاح ردم4- بضع عقر وهللاماك نهم تااناو تال اموة#:ةتهاوع(ضعد

 ىلاعتلاقو) هلوقب مها دع نم مىلعمها ضفىلاراشأو م ال_كاوةال_صلاام_بميلع مهارباواد وهو

 ىممىلاععتهلنادجر ملا: نماذهو (نيذ اعلا ىلع) مهلاو >اراتم ( لع ىلعم هانرت-+خاد-ةلو

 ل-ئارسا ىنياهنانمدوراة+اامىلءاللاعلا عيجنيملاهلايدارملاو |ةلاءم ءايدنلالريم_ضل انا ىلع
 هاورثهدحجىف )م السلاو الصالح لاو مدهيف عا دنالاةرشكس !مئامز ىلاعنءهلاعلاو

 ةنلا نول_خدب) ةعاجوة- 8 ءاطىأ(ةمز لوأن ال ه:ءىلاعتهللاىذرةرب رهىنأن عناخي_كا

 كبل ءانصصق نم موتستا/ 3 نم 1057 السرانلسر أ دقلوىلاعت هلوقل قار تالا لن ملاماودهعالماللافلسوهيلءىلاعت هللا

 نصت ياللا ف

 هيدن لعأىلاعتو 0

 هماعبإ ناو مهعيم

 دارملا مث م4 ب صصقب

 رمكالاوهانهةلم_ضغلاب
 ىحم ل_ صأ ىلعدئازلا
 رابتعابمهثاوتساللا#رلا

 هيلعلدب ةلاحما كات
 ماك ن م مهم هد الاةيقب

 ىسوك هلاليضفت ىأمتلا

 جارعملا ةلديل دمحكو

 ىهوم صيص ل_ءاو

 هناك رك كامات
 هب هدم اص: وأ هل

 (كمد#*ن 5 مىلاةمستلاب

 ىلا هتءاوق «يلاريستب
 لكلا قم عد

 م- -هيقايىل-ءال م

 ةماعلا هوعدلاك ةرقاوش اومدمسد هارعوهرد راك همس ةأاتعم 7 .ءىلءاليضقت مل وهياعيىلاعتءهتلا ىل_صانيد:وهتاح ردىحدلا هلاقاك

 مل-علادرفملاوهفةلماشلا ةرهاظلاتاز زدحملاوةلماكتلا تان 'الاك ةلاوةبلا نيب وةملاك- لاو كد ٌةرلانيب ةعماحلا ةمةلاةليضفلاو
 هيلعسن رداوأماقملا بن 0 مى م ىتا اة لاب صخ ثيح مالسلاو م .اءمهارب اوهوأ لا اذهىفنايم ا نعىلكالا

 ىلع) مهبىأ أ ( لع ىلع) ل هئار دأب وب ىأ(مهانرتخادقولاقو) لسرلا نممزعلاىلوأةمقب ليقةوأي طعاناكم ءهللاهعقر مالسل و ةالصلا

 ليئارساون: ناك اذاومهانا|:ةافطصايءاقحأم-هناب نيملاعمهانيةطصاانا ىنعملاو م-ريقءايدنالاةرثكلمهتنامزىملاعىأ(نيملاعلا
 لعج مهو ىلع اذه الا لوت نمو أدل لاكد ا زهاذاب وأتق فناتطهالا تو. لوالابفمهيقءايدت :الادوح ولنيغطصم ْ

 ةقئاطىأ(ةرعزلوأ نا)ناخيشلا» ار اكىل(مالس لاونال_صلاميلاةدقو) ل بق لئارسا ءل ل عج ىاوءايدالاريمصلا أ

 ةعيسلا فام رق لومماوأ مولعملا ةةيصب (ةنحلا نول دب) ظ



 هلوطا فنصملاهرمدت+ا ءاوهرعز ع يجد عدعب هرخ آى ىأ ( ثيدحلا اذ هرخ آ)مالس !وةالصلا هيلع ىنل اىأ(لاةمث)اهيقهماست وأ

 مهلكىأ (دحاولجر وا ىلع)
 مهتالخأ باو ر ةداهشت

 دحاولجر قا ىلع
 رخآ ةباو ر هلالدنو

 رع ءامسالو مهني فالت>ال

 لجر ب لق ىلع مب وأ ة ىف
 ىكدلا ب رغ 'ود->او

 ة.:اءااةءاورلا لعد ثدح

 قا ةءاورل ةدهاسش

 رهاظل ىلح الادأك حفلا

 معبأة روصللع) هلوق
 هقاخةرو_صىأ (مدآ
 اضأاووك 1 5 ءسالو

 اوال هعلح ةرخدش ىلع

 لك ريد: لوالا

 ىفاعارذ نو: هاوط)
 ابتهكق ىأ (ءامسلا

 هصرعلوط 0 زارتحأ

 ل23 ضرالا هه> نم
 ءرذأ ةعمب_سهدرع للي

 قت 1 قوزءامسلا

 اضأءان وراك (ةريره

 ىفىأ(ىءو-هتيأر)
 ماما ىقوأجا رعملا هلأ

 تافودكللا صعد ىفوأ

 حتي (برض لجراذاف)
 محالا فيفخ ىأ نوكسف
 هرك ذام ىلع مسا قسم
 وأليلخللا بت ىحدلا
 هلاك نيم_سحلا نيام
 دنع عقولوةرقنبالاقدةواذه ىطصملا لئامش ىف 1 ذاك ىلعالا صولا هنالل وال وهو ىلحما

 مضل ةياور رهظالاوءالا مذ ةياور ىلع اذهودحاو لحجر ةروص ىلع ١ م8

 مم موو

 لاقاذإو كلذرعوةرادتسالا ىف ل هاهنا دا رملا س.لوةئيض«ةترشم ههوجوىأ( رمعلاةر وصىلع

 هترداءاوأر ونلابهئالتمالاردبىمسواريقنوكيامأوضاوهو ريع عب راد -ءاىهو ميد

 ماذا ردي ىمس متر هشلا لوأى الاله ى هس وهو عولطلاب سوشلا برغم
 الماك اردبدوعيسن أك يش © هوكتسًاراذا لالفغلانا

 قئىردسكوكدثاك مهنولي نيذلا مث ثي دكا ما وغلا لهأ هطبإك أءادهياعقاطي رمقلاو
 لك! ضغا.تالو مْ فال االدحاو لجر باق ىلدم-_مولق(ثيدحلا رخآ لاق مث) ةءاذ | ءامسلا
 ةركبهللانوحم_س محللاومظعلاءار ءنم زهةوسم ىرب نععلارو_كىلا نمناتج و زو-ممّىرعا
 ةضفلاو بهذلا م-متدن 1 نوطخ مالو نولغتءالو نوطوغتنالونواومسالو نوحق_سالاي-ثعو
 نيعبسونيذ'نيعلاروكلا نم هانارث أ ىو كسملا مهحشر و ةزلالا مهرن احمدوو وسهزلاموطاثمأو
 ىقلخىلع) ضرالا ن مل-.هر :ةاهرعةمذخات نونمةد_>اولاناوايندلا نمدجاو زأىوسةي روح
 ءايدنالاةرمزلا دهبدارملاو (ءامسلا ىفاعارذ نود هاوطمال_باهياعمدآممبأةرودىلعدحاو جر
 ءايلوالاو ءايدنالامهدارملا ل-.ةونوخسارلاءاملعلاوءايلوالا مهنولب نيذلاب ومال اودالل هلا مهماع
 ةقرغلاةدن افردنلاو للا ىلءام اةضفلاوبسهذلا مهتدن 1 هلو ةوءايقتالا نينموثملا ةيةب مهنولب نيذلاب و
 لمة < وبهزلا نممهاكمهطاشمأ ل عجة زب رقبامفامه وأ ةضفلا نمةيناثلاوهذلا نمىلوالا

 هللا ل_ص د ةمأ نم م هلكءالؤهنوكي نأ مهضعب عج روة-ضفلاوسهذلا نمىأ ءاقثك انوكينأ
 مههوج وءىضتهوجولا ض باقل نوء.سىمأ نمةنملا لخدب حيحصلا ثيدح ل سوهيلعىلاسعت
 هللاد_:ءمهملعو مهْمع توكسممهوأىلوالا قب رطاابءايدنالا لاح هنم عي وردا ةليلرمقلا ةءاضا
 امااعارذنوتلاو اتاخ مهو سانلا لجأ ناك هنالماللاوةال_صل 'هياعمدآ ةر وص ىلع مها عجو
 هعفرب سؤ أ نءايندلا لأن باكو رنك-ارهظألوالاو نيبطاخغل ادن عدو يعم عارذب وأ ه ه:هعارذب
 ىسعدال_.مىلعو ف - و ن س> ىلع املا عا رذ.اعارذنوة_سمدآ ل اوط ىلع ة4|ةنلا لهأ لد
 ةعبسهضرعنادرو ونيل>كمد مدر إ_سو هيلعىلاعت هللا ىل_صد# نا ىلعو ةنسزيت الثوشالا

 مامالا ىور والد ةءماضأيب ضب اراصرةثأوأ دوسأ ناك نذ مهناولٌ ل د,ت ىلع د. ثيدحلاو عرذأ
 مهونيثالثو ثالثءانبأ نيلدكماداعحاضيب ادرس ةنحلا ةنلا لهأ لخدره_-ءفربةربره لأ نع 00

 10 112 مدع هاد دارا ل ةكتاماللا ق اوقو عرذةعتس ضرع قاعارذ نود مدآىلخ ىلع
 (ةدئاف) امتاقام_صة:مناك اذاكلذ هاوطىأولعلاةهج دارملاوأ ءام-لاىف ناك اذا همر و صوهتاخ
 رشعانا هاوطنوكب ةنلا ل_ةدب ىمدآلك نا ىل.ه3:41ىفءار ولا دعتمزارث نم مهضعد طيذتسا
 دعقمولايمأةثالئافوط نوك.فل-همءارو<ادعقمنالنارب-ثودىذلا عرشلا عارذب عارذ فلأ
 ىل->رلالوط نوكيق ة-ةا ا ىفىثنالاكرك ذلانأت لاغلاو اس رقتهةماق ثاثانمدحاوا
 ن-م عاردذ لك نوك_.:ثيد-كاىفةدراولا نيك_سلا ىل_عمسقي مد-قناك عا رذفلا ممعانتا

 ىذلا هنعىلاعت هللا ىذر (ةرب ر هدأ ثيدح ىفو ) اب رة: ىعرش عارذ قأيام نيتسسلا
 ءايدنالا زالاما: الانا عءارسالاة ليل مال_لاوةال_صلاهيلع (ىسومتيأر) اضيأ ناخيشلاهادر
 ل_>روهاذافىأة ثا اذا (برمض ل_>راذاؤ) مهداجأ ىلبتالءايحامال_ىلاوةالصلام-هيلع

 ىقهتاف_صووديد_كاريغليوطلاوهوبرطضمرخآث يدحىفو ىذاقلا هلاقاكرمسكللهج والواعما نوكسوءارلا سكب ىيصالا
 لاحدلاة_.صىف مسجءاحاعاو محللا ةرثك ىلعالبرطضم ةياو را وذا وملالوقلا اذ_هيلءلم< طبس مسجرعنبا نع لسمبانك



 كي ك4 دئرأةقدوهطسو عافترا عمفنالا لب وطىأ(ى :نأ) ةطو.لاو ةدوعحلا نيب هرعش ىأاهحتف ىورو محلا اركب (لجر)

 رعءاشلا لوقف ناهحولان كع؟ونمدأا نمةليمقمغدشف لد د دقوةزمعو اوف نون ضو جعم عتب (ةمونش لأجو نم

 حش دووودحو منوكسو ءار عاق (ةعير لج راذافق ىسع تدار و) هولا مح شب رفاش 0 ةءودشو هو شن ر 0 -

 ناليخريثك )!_بو هيلعىلاتهّنلا ىل_صهلئام_ثىئامىلعسسنأو هاكبرةأ لوطا اىلاهنوك ىئانالوهورصقلا دلوعات
 ىلالث ام ضد ىأ(رجأ هحولاق 5 قنة بود سلا فنوكنءادوسةطةنوهولاخع + هتاماش ىأريثكلا|ةفاضاي( هجولا

 8 ةفص قفلت هاد ةواذه سوه 0 تالصمم قرت

 وهو روهشملاو اةءع دف عتفب اذه ل-جر وةدحوماوةلمهملاءارلا نوكسوةمجعملاداضلا حّاتقب برعض

 0 0 زغانيبهمسج نان وكس لاو لان ب رض ى_عمومد 1 ىننمركدلا

 رط -طمكىور ةلوالاحصالاو اع والا نر لد د3 اللات

 حمشب 1 ذل دو لالة راع كلا راك لما رتبت اور

 5 ءعجالو قرت ال طمس سمل الم 15 ىكتم رعش ىأ دل 15 غلق اهحتفءاحو مم كارم يك ءةلوهملا

 ل-+جرلاقيهتدنراةقدوفلالالوطوهو رصقل او حفلا, ى غلا نم نونو فات 2 1 ك5

 ةءالاقو سانلا قي»د سلو بدود<هانهذفنالاىف نادي د_> أ ءام: لا ليةوءاونق: راو ىتقأ

 هنتعىإ أود هللا ىدربعك لوةامأو هطسو ىف بدح عمهتدنرأ ةةدو هلوا ف الا ف ءاذ هلا

 لع مها هبدخ ىو ني بمىقدع هن اهب ريصمبلل اهتمرحىف ءاونق
 هك :لا مذوةمجعملانيشلا حت هب (ةءونشلاحر نم هنأ ك١ اةههنأن !ة>احالرخ ىدعح

 داش وءءو :ثدزاافلاةب و ةليبق مسا ىهوةلوعق نزو ىلعءاهوم غدتواواوةزمملا لدم: دقو ه تح

 رهاط ناك اذاءونش لج راقي سنديامدعاشلاوهوءانشلان 90 ىهوهر وه-ثمنويلابى هو: ءومحش

 ةباو رؤوهيلع قماش دحلا اذهو مهلا ع اوم رتس نحو مب تسةولعل كذب تيمتسمو ءاداكداللا

 كف عمماسج الالاوطدونفلاوأنادوسلان هعونمهو ط زا لاح ر نمهن اك ىراخلا

 اذاف)ى هانا ءأ يابس يع لا ىسعتيأرو) مسرب غلا ء وطهنأب ىأهمشلا

 ةماقلال لدةءمرصقلاو لوطا | رعب ى ااهحتك :وهدحوملاءامأ | نوكسوةلمهم اع ءارلا حا "03 (ةعيرلجروه

 ءادوسل ا هما ثااوهولاخ ع جة-يمحتلاةانن ؛لا|نوكسو ةمحعملاءا ا ارسكب (ه 900 (

 ىأمدآ هناىور 0 اورلا تغلت+ 5 فاورفكن أذ مىل ةامو ةفورعملا

 نيسوفلأو مهوةنتدتلا:اناوةلمهملا لادلا سكي( ساد نمي رخامتاكرمجأ) ىورورهسأ
 ى_ععمدآ هباورو هيقورج عم هنولع ءاهصدا ارملاو ضرالا فبرسلا هل-دأو نكلاو ما او هول مهم

 ةلمهملاع ءاطلاو ديد كنلاب(نطبم :لءاو رفرعتل(رخ آثيدح ىفو)هذ_هىفانتالدر «كادددش

 ةبأو رلاتدد_ءتد ةوه_ةقدوهثاو“ ةكعادذاكأ (فيسلال-م) هلوقدرسسقي اك نطملارماض ىأ

 راو هلا ىقةظقب مال-لاو واكمل ملك وال ل ا ءىلاعت هللا ىل_ص هاتي ورب

 هحو وهاذهو َةئا

 مخفو ه-لعملاعت هنا لص (لاق) القت_سهأرحاذ- هى تت ءايحأ ملال

 هر رهىأىو رقمالسل !هيلعىسدع

 كنالافو رجلا دعت ا

 ىنلالاقامهللاور-ع

 مسو هيل عىلاعتهللا ىلد

 اماو ر-جاىمدعناب || +

 ىودوىوارلا ىلعه.ثشا
 مد ىسعنا رد نيا

 قو رهسالا مد“ الاو
 قدرط نم ىراختلا

 هنارعنءانعد_هادم

 اب راقامدار-ااق ردا

 انمدقئةمد ثالاوورهلا

 هلثام_ثىف ءاحد-ةهناف
 لسوء ياعىلاعت هلا ىلد

 ءأح هناعم رم

 انكم ضينأ هنوكاضأ

 د

 رمش ( نس 6 خ

 0 و لادلا
 بلقب , ىلعأ م وقل وألا

 را | ءابىلوالا هميم

 هانعمل قف اهامقام

 هن اكىأ رتسلاوأ نكلا
 وهو اسم_ثريلردخم

 هنوك ماليا هرهاظب

 ءاحام باو-_صلاافر_جأ
 ا د->ق ارمدعم

 5 ابىلا لكلا عج 9 ايام ا نا ا 0

 ىأة->وتفملاةلمهملاع ءاطاادب د( ن اطبم) ىحلدلا هلات يكد هاور زن مفرعأل(ثيدحىفو) ىلاعت همكح ٠ نءجر*نادحأرد#ي ال

 يو ا 1 عطوان ب مع يح ا

 سو هيلع ىلا عت هل هلل الصوت | ىأ(لاق) :الصلا هذان دنع هيت ند



 ةفصىف)ىراخبلاءاو رامىلء(رخ 1 ثيددحفلاقو)ءازدنالا نههدالوأ ى أن وكس مضي و مالوواو حقب (ه.مهارنادلو همشأانأو)
 ةلوصومامو ىأرٍب ابن ملءاف مساءاب ريغنمزههرسكب (ءارتنأام)هبثاك ىفاماتلا لصأ ىف عقو و( نساك مال لاهيا ءىسوم
 ريثالانب|لاقةرمسل اديد_ثل_عفامدآ ع -ج هلم هملادنوكسوزمهمضي وهوم-هرمسنمىأ (لاجرلامدآ نم) ةفوصوموأ
 هياعمد [ىمسدي وانولوهو ضرالاة مدان مىهوةديدشلاةرمسلا سانلا ىفىهو نيت ةملاداو سعم ضايبلا لبالا ىف ةمد"الا
 نيرضناالاقومالااوةالصلا
 ىلاعتو هنأ>..-سهلوقي
 3 رعد عنم ءاضيد جرت

 ابنا ىلع اللد ةءوس
 اذنهو نوللاة_ملاخ

 م_عأىلاءتهّشاو 5 1

 ك(ه:ةىلاعت هللا ىذر

 ربرح نياوىلعبوبأ ءاور
 ىلاعت هللا ىلص هنع)

 هللا| تعدام -سوهيلع

 ىقالا طولد_عب نم ايد“

 رسكب (ه-هوق نمةورذ

 شوز و ةهاشعا !كاذلا
 ىفوأة-عفر ىف ىأةثلثم

 دوعش د ل-ق [كةْرَع

 نباقاعر و سص:منبا

 ىلا عتهللا ىذر سابع
 ىقىعملاو افوقومامهمع
 ةءاغوة-مرحو ةكعم

 (ةور فاك 2 و)ءرصن و
 (ةرثك ىأ) ةثلثملا عّافي

 (ةعنهو) ةبلغ بجوت

 نونلا نكس ونيتحتقي
 ليقو ةلذملا عنئةوق ىأ
 مجلي رحابة ءنملا

 هنوعنيةعاجىأ عنام
 هكا نه هنوهلو

 ةيندىأ وقرب ىلناول هاوقديلا مشارك ةعنمف نكي هنادي طول هب دعس د ممعْسل اواذه

 |اةهه رهسأ ىسو من اىلعمهضعب لدتس ا دقوهٌضايبل مدآمد" ال ل قاع لله 3

 ءايدنالار ثاس ن مهيأ مشر شك ًاوهفهنواك هنولو إو هياعىلاعت هللا ىلصه:يلخ (هنمهارب ادلوهيشأانأو)

 ةلوصومام(لاحرلامدآن هعار ت:أامز داك ) هحر د ىفىراحبلاءاو راك مال_لاودال علا هيلع

 ىععلبالا ىف ىهو ل _قنوالا ةرمسىهوةمدالان ممدآو ه-يئارت:أىذلا ىف وذ_عد# علاو

 لادلنوكسوةزمحلا مضبانهمدآوءامدآه-ةنئمو نطبلا ضايب ورهظلاةرم_ءابطظلا فو ضايبلا
 حصألوالاو ضايبلا اهمال, ةوةديدُشا اوأاةاظهةرمسلا ىهورهسو رمساك مدآ عجمان ودل ههملا

 زمسأ ناك اذا اذهنوكياكءاو صربلاك بيعىأ ءوسريغ نمءاضيب بر خت ل اعت هلوقبهءاع َلددشإَو

 قوز سمشلا عاعشك عاهد تاذتناكاجلا ليقاكاهضاب ةد ثلهفل اختابما لمت و هنولا نول فلاخو

 قرط نهرب رحني او ىلعي ونأهاور( ملسو هيلعىلا عت هللا ىل_صهنعهنءىلاعتهّللا ىذرةرب رهىفأ ثيدح

 نمىلاعت هللا ثءدام) افوةوءام-معيىلاع هللا ىذر سامع نب | نعهننس فر وصنمنب ديعسدج رخأو

 هنال هدعباع ركذام صخو مهاربا ىخأ نباوهونار اهب طولوهو (ا دن مالسا اوةالصل هيلع طولدعد

 نهوه_هوقلانطومتس دلو هدالب نمت سل مودسأهلل اع رقلهأ ىلا ىلاعت هللاهثعف ماشلا نم

 ةمحعملا لا ذلار سكب ةورذلا و( ةرُدك ىأة ورثة كورب وهموق نمهورذؤالا) ًاينيرلعا دنالا نم هلسعب
 اوسل موق ن مالو ءأب رغال فرشوةعسو ةدج ىوذ هلموقنبب ىأ ئثىلعأ | هملاءارلا نوكسو اهمضو

 ىلاعتهّللا لص اذ. ة:اوكراش مهلك مال اوةالصلا ميياعءايدنالا نا ىلا ثيدحلا اذه راشأو كلذك
 5و رذلا ل.ةولاملا,ص خد ةواقلطمهرثكلا ىن-عىةورثلاو موقلا فرشوبسنلاوللع ل.وهيلع

 عنامعجتاحو هم نيسعو نونو ممىأف و رجلا تفي ( ةعنمو) لاذإ اة هىهو عفترملاناكملا

 هنوم< وهنوعنعموةىأةقد_صك لصالا قرد_صم مساوهوأ هنوننيكستز وو مداخ عج ةمدخك
 ىلا ىوآوأ ةرق كي ىلن اول لات ىلاععت هلو ةىفوريسغتلا بك ىف ةاصفممال_لاوةالصل هيلع طول ةصقو
 0 اال نق و هبوه حنو ةئوررصتي نيذلا موق قف ثغييرلهنا ندرك ذام ىلا ةزاشا دنت نكر
 مهضعب لثقو مهموقمهاداعدق ءليلقالاهعم نمآ امو مهضعب ىفىلاه:لاودق ودور نوةعنمقنونوكت

 -هوندقتاق «ةيماذلا تافصل !نميتاخلاو تالا نسا 2 نهءلصفلا هلدق عام رك ذامةءس اممامو

 ةيئاذلا نسال ا ىلع لد. ةلاصالاو مولا فرش نمرك ذامن الك لذ5 سدلوركذامدور ومه-ضعب
 هللا محردر واذلو ممم هعبتأ نمرابتعامفةعنملاامأو مهتوادعىفانالن وربك مهنوك واسهل« مازاتسال
 حو هرىلاعت هيلا هدهأأم ,وةكئالا ادا راانالةي الا ىفانيالوهودب د2 نك رىلاىوآ دقلا طول ىخأ

 ةجرتمدهن هنءعىلاعتهللاىذر سنأ نعةدام: ثيدح نمىطقرادلاهاوروةداةةنعىذ_هرتلا

 ىذم رغلا

 قاوناكولو نيم ..ؤ« تنك ن البق نمهثلاءايدن أن ولت ملفدو ,مللىلاعت ءاوق ىلا لكشثساوةب وةةليبق ىأدي د-ثنكرلاىوآوأ
 ريغ ىةعق او ةيضقلاومهتلقىفممتوكب ةدوةممهتعنم ناب هعفد نكعو ىببتن اىنةئامثاثدحاوموىف سدقملات يدب مهئماول 251 ةعنم
 ىفىو دلب(ىذمرتلا ى>و) ةعنملاباررالةيبواغاا نوكتدقدنا عمةمالا ة-فلاخموةوبنلارمأ نمهيىلعتامةعنملابدارملاوأ مهتلكم
 ىوغمل |عمسو ىرخطصال | ىلعهقفن هنامز ىف نيث دما مام اروهشملا ظفاحتاوهو(ينطقرادلاهاورو)السمىأ (ةداتقنع) لئامشلا

 افوةومىأ(هنعىلاعت هللا ىذر سن[ ن عهداتق ثيدح نم)دادغب هام نطقر ادىلا بوس «هريغوك اناهنعيورو



 دشنادقو نطابلاناو:ءرهاظلا ليقأك فورءمىلع]ديهج ولا نا 3 (هجولا نس>الا|ي "هللا ثعدأم)

 هلأ ىذرةرب رهىأ ن عدار الا ف ىطةرادلا ىوردقو لآ الدلا ىدد أآهحولا نس>لازامو »د ههحونس>هئورعمىلع لدي

 ليقاكهموهقمر أ.ثعابهس كعىلعهحولا اهأ حيقواؤ- مل عل ؛ىناريطلاهاوروموجولا نأس - دن عربا ا وعد ؛|اعو3 رمد: 52

 ه1 لا اناا تط الات 117 هاا جع دانعسمل فسم اناا ااظطالا ادهن الست احنا نانا نسل ا لك نحااطتحس سطات ادع هسعس سادسا تنص احتاج

 مامالا ظفا 2| اوهو اماكسن كد : ه1 ىهونطةرادل بو :ىطةرادلاناوتدادقو ىذ_هرغلا

 تا :د-حكاو ة-يعرشلامولعلان ءاهرغوتا ارقلاوهقفلاو ثيدحملا ىقهرصع ماماروه_ثملا لد اا

 ناكو وصلا ن_سحه_جولا نسح) قا دقو(الا ايد“ ”هللا تع :ام) السما هريغو لث ل

 مهن تحاواهجو) مال ىلاوةالسصلا مويلعءايد' :الاىأ(ممسحأ) تةلخوهدوجو ءادنبا نم( مكمن

 لقاك نطاملاناونءر هاظااذا نا او ىلا لاك ىلع لد. ةروصلا نسح نال( انوص

 لئالدلالدهأه ج ولان س>لازامو *# ةهحئو ينكح هقورهمىلءلدب
 رختالا لاقو

 ا »د ىرتام ةبوطلا عبق ىلعلدب

 مسر ىلع هنوك همزابالو قوذلاب كر دي4_يفهقطا عمدبعب نمعم_ساير وهجهنوكيّت ودلا نسحو

 دواد نماثوص نس>أو ىف سون نهل+جأ ناك سوه ياعىلاعت هللاىل_تهنا ىلع لدياذهو قيسوملا

 اه قو ةمعلك اادنععمس الم ءاهتديىف مسوهيلعىلاعت ؛ هللا ىل_ص هيأ رقتناكومالدلاوةالصل ا اهييلع

 ل_ضةدق هللا قل+ام نسحأ لج ربانأ اذافمسوب ؤىريطلاثد دح قدر واموةل» تنل نمدعد

 ماك-:لانااناقنااهيسالهادع نه ىلع ملوي ١. ءىلاعت هنلا ىل_ص هل يضقت هتمدارملا ندا يالا

 _توهيلع ىلاعت هللا ىلص هنادر وامة. ا ءلدب ونيياوصالا صعد بلا بهذاكدمالك موعدا

 ص هل ع-جدلكن لانا ىأ هفصن ىأهرطش مال اوةالصلا هيلع ف سوبى اطءأو هلكنسشلا ل طعأ

 س1 > نم ىظعأا قو هىص وبالو ل ردن مريغو نولع ءاقصوءاضعا سانت ن م1سوه.ءاعىل ا ءتهللا

 نسحأ هنأ ىلع كلذ لدفرخ" 0 ل ام مهم عز ا ةلماكلا 0

 لالحلانان م ناذةمالا اك ىفىواخسلاا هلاقام امو4 فن ىذلا ثيدحتا فني رضاك مي سانلا

 نواكي فيك ل مقذو رطش ف سوت ونا عسيجانيدأ ىادعأ ثيردح ع نعل ةسمللا هجر ىلغانيدلا

 ىف هلوق تامان دقورح> نيا لاقا ذك وهناو بقر هللا ةفرتآق قص ع .جدسحاولاْؤ ا

 مسه :هريغدس نسا هوك د هنشات 90 ١ رش نءءرخم ةيرهصوملا ةدربلا

 ن-س>فالكو دري ند وهن م.قتم ريغ جلس .وهيلع هيأ ىلص ىلا نسح ن َن اوه و اود هنمىل نامق

 هرهزو ايلا عم هدهو ران نيب دابا رالي عامل نس و ماندي مسن ههلأف شاتلارلا

 ىقو) ريددق عاونالا معوندا رفا مسقنوه:ع معد يشم سقم ني ؛قرقلامدعدأ نمور غلا لم تال

 لصالاوةعا ةدلاثيدح لاق اك ثيدحما هكذإ زلم ىندالةفاضالاوهطميضرت(لقر هثددح

 نبانعنزاخي.ك اءاورثيدحلا اذهوإ_موىراخءااكهجرخ نموأىباتااوأ ىنادعلاةداو ركل

 ةراحملل ماد !انوهو لقرههيلالسرأ ني>ناوة_سىلأ نعدلقت سايعنياواه-معهّللاىذر سامع

 مهاعدقايلب .اندوتاق ستر ةرافكمل سوه .اعىلاعتهللاىلدهّللالوسرةدادعةدم فسد رق نمل راك

 - لاف ناسع لاننا 5 سو هيل ءىلاهتهللا لص هلاو> | نع مهاسق مورلاءاماظع هلوحو

 هناتركذ فهم نءّدةلاسو) هلوق هيأ | اراشأ هألاقذو رخآىلاس سن وذانمو وهلاةؤ مديق كهف

 سدلهناو لودر هىلاعت هللا ىل_ص هلوصأ فرمشل مظع:الريك_::لاف مظع دل ىأ(بسنوذ مق

 ََ وطلا عسقىل- ءلدب

 ىرتام
 صمد حبق نمامحاصد

 ههعالم

 نب رمالا نارهاظلاو
 امهفالخر وص:لناملاغ
 ناسنالا دارقا صءدىف

 امك م-هللا ثيدحلاىفو

 واخ نسل ىاخ تزادح

 لاا لايك امهنسب عملا
 لاق (توصلان سح ١

 اموال ا ىقدن زىلاعت

 ةلمهملا احلا ئرقءاشب
 امهةم>ءملا تناك ناو

 مهسحأ خيدن ناكو)ةلماش م

 0 وص مهم سحأو ًاواهح و

 له-ثفلكلان مىأ

 ف سوي ةروص ن_سح

 راسءاب دواد تودو
 ةدايزوةحاللاوةحامصل |

 اذهة-اصغلاوةغالبلا
 ىظعأ فسوي لرقدقو
 ل قو مدآن سح رطش

 ةراس هيدج ن _بحرطُش
 7 وحلا فراش“ ملامنال

 ةيمدالاى ريع اميقالا

 دقوهرهي-غو ضء4 ا نم

 ىلاعت هللا لصد ىطعأ

 لالا ل5 حل .وهياع

 ةحابصلا مان ملا لاو

 نموه.اهالادحأو آراخ
 دحاهارافةحالملام ام

 ع 5 د_حىو) هءارما اوأ ةناومااهبدرب اذا ةفاضالا هذه لم هزاو> ىلع ةلالد ثد دحلاقو همحأالا

 نممهوبالن امأأ ىععىلهعتمسا لعلولوةلاى علل هع“ سردق م عزلاو(بسنوذ كيفها ت عزف ه بسن نع الاسو) نا م سىلاللاق

 مهءانبانوثرعنإك هنوف ترابا نيذلا ىلاعت هلوقىف مالسنبا نءىوراك ةةيةحل ا ىلعالز اظاا ةماغ ىل عى مس دنلامأن الوأ ةمهتلا ىن ل



 نمو هلك مدأى لا بأىلا بأن مت دلو ىلا |ةمومضشيدأحأقمّتعدروا-4هبسث ىف مهولا ذه ملسوعيل عع هللا ىل 0
 الف ميفهناثرك ذه ةدملعملاخسنلا نماندنع عصام ىلعاماو ىحلدلا لصأ ف عقو امىذتقم ىلع هلك اذهو حاقس مهمق س دل حاكبت

 بويأىأ(دمعلا 2 10 :,وأانق اهب (ارباص) ءانرهصوأ هان ملعىأ(هاندجو انا)هتع:ىفىأ(بويأقىلاعت لاقو) لاكشا

 عوجرلاريثك ىأ(باَّوأ هنا)ءالومملارم 5نههنامهاوك ةريضاالو» ءئاضع :ءاضروهثالب ,ىلءهريصل حداء صخو هلعقام هريخأ د ثنم

 ناروحدالمب ناكل يق ةلقغلا نعد والاوةيصعملاو ءءء , وهلا ناب باولو باو نيب قرغلاو هىرقحتلاوباوتىأ ى اطنالالاقومتااىلا

 ىأ(ياتكلاذخى < ايلاقو) نآر ةلافةروك ذملااهلا مغزى ءاهبنوكربت نب راجنيعهب رقفو ىسومبرقب مهدنعرو هثمهرعقو
 ةمك-حلاىأ ك4 ع دن اوىلاعتوهناحبس هلو ةوهو( هدا عمد 1 وهلوقىلا)هتبظاو «ىفةغلابمودهجودحن ىأ (ةوقبإ : ةاروتلا

 ىأ:اكز وهنوبأىعهبلق ىفافطعتوةجروأ هيلءانم ةقْفْشو ةجر ىأاندل نمانان ذحو هم ايددةعبرشلابةفرعملاوأةوئلاوأ

 0 تت 252212222225522 222225922252225 5-5 ا ناكوةءفر وءاعوأ:راهط

 فرشأهةليبقوءايدنالا نمةرهاطلا بالصالا هب 1 ةدورماك ة- اهاملا حاكت :نمى كل جاقسهناهمأف اق ىداعمللان ءىأايق“

 يأ( اهموقيباسناىفثعبت)مال_لاوةالصلا مهيلع(ل 11 فرشأ هب ولد اعلا ىقاغاامم ىث هىدلاوب ,اربو

 دلال اماودختب لوام_سانمارع هذع هلرأ ه2 هنومخل هللا هر اد_+ ا ن ءنالد- موقىفلاع سس هل ىن لك 0 نيو ا هرب

 دال ؛ناكول_سوهيلعىلاعت هللا ىلص (بو» :[ىقىلاعت لاقو) هفورظعفردفلا لاصت ا هلا صل ١ |همشق مالسو اتاعايص ءاريكتم

 نيعملعو4- #كاصمىلعةنو ةومةب رقود>_.مهيلعو ىون برقة. رقي مهدذعرو عم هريقو ناروح مون 21 ءاع هللانم ىأ

 نولئشغ وهنيعنمنوررشب سانلاو مال_!اوةالصلاهيلعهمدترث اهنا لاقيرج>ىق مدقر أ ايف ةيراح هكا نام ىأدلو

 ل عودرلا بك (باوأهنادبعلا منارباصادج وانا ) نآر ةلاقةهروك ذملاامنانولوق» و كريتلاباحم َّى ٠ نمدريغك ناطءشلا

 ال صلاها مالا وا نسح ىلعةنأ ا اوهيهأ ونوهرفاوأل ا[ ماو هثاعدةعجارع هان سا عك

 هقصوومرخآىلاد- علا عن هلوقب هيل عهللا ىنن : اذلوماح م ركلك قلخو ماع رعأريصلاناف مال بلاو موا ومل-توهيلعىلاعت :

ريص أمك هيلي هال اامىل ءريص دقو ريدالة ساما َه دب 2 .علاب ريقلاهملظ نم ىأت ومي
 هللا لصاخيدنو لا نمههريغو بوقعل 

 قر وك ذمهيسو مالا اودالهلاهع كك فبوي [ةصقوم.ممهاساقامو 0 5 .اءىلاعت م 5 ىأ امي

 ةدمو 0 .ءارسأ د :نمهناومالس !|هالصلاه. اع ىدموملع ةناك ل فق هيوم نمز ىف عل ةءةاور ١ عقلا الا 1 5 3

 ذخ ى دا ىلاعت لاقو) ف سود 0-0 ةوايل اهمسا هنارعا ونينس الل وأ ةنضورفعتالا هئالب 0 هد ع كار ى

 فىذصأا ا دهشتساو( نيكاصلا ىلا ىحيد دلل ارشدبهللانالاقوايح تعبت مود و هلوقىلا ةوقب با." 0 !| لوهنمايح ثعبب مويو

 هار وتلا باتكلا مالسلاوةالصلا هيلع ىد أ“ ذامهتالخأو ءايدنالا نساك ىلعر كذا ءىلاعت هللا هجر

 هترطف ةمألسىل ءلديوهوايدص 5 2 دقوا مدا دعا ارعدت -؟ زعوبهت :ةوةياهربسغوأ , َ

 موننمهللاهماسهناو صُد | نم ره ههيدلا وأرنا هقن ناكهن رداع ل ا ةاحو ةءالثلا لا >الاهذهى اعقلا رهط كلا ١ ناسنالا نوكيام ش>وأ

 نيد كشننا نس . الا نيملاعل | ىلعنارعل آو مهارال آواحونو مدآطصااهللان الاقو) هنامىلادلو : نا 27 1

 هناو قالخألا مراكموةل اجلا تافصلا ن ممال بلاوةالصلا مهيلععأي دنالاهاوحام ىلعنيشي 7 . الانساب ل 0 تت 80

 اموقىري فتوميمودو
 ثعبس موب ومهتياعن كيل

 نارع هضيصخ2 ه>ولءلوتلةنطاوملاهذهىؤةهالس !اب ىحك صن هيقهسفت ربل ارحم ىف هسقن ى ريق

 ار "هانا ىلاعت ”لاقو) مال اامهيلءابركز نيىدالاداكوأ بنذءملأالادحأن ام سوه غىلاعتهللا ىف صه: ءىورام

 ىا [ ادي_سو ىسعبانمومىأ هللان كا ؛اودصم هلوق ىعن(نيكادلاىلا ىديب) ةعمسلا ىفامهتومشل ةراشلاوأريسشتلا نم

 0 اي وتس ها كرس رح انا [ى] تملا اا نانو ةووشا اىلالع 0 ل

 011 نا 1 علآو) الكاب !وأالوخد قطصان مق مهاربالخدي ا

 نيملاعلا ىلع هلوقىعت نس "الا) ىحتدلاهرك ذامىلع ة 5 ءاعاعو فلأن بن ارمعلا نيب ناكوناثامنينارعتذبهمأو ىسعو

 مهلاوقاب ملع ع يمسمللاو هنايدلا ف ص ءبنماهضعيةدحاوةبرذ مهنوك لاحىأةب رذمهعيمج نيقولخلا ىلعو أ مهنامز ىمل اامىلعىأ

 مهبهملعل مهءاقطصاؤمملا وحأو

 ةيوقعلا ف وخو ةمايقلا

 تنب م رو ىسعنأ ر-علآو ايلا الوهن راف ها را افدقا + ةوغصو قياسا ل



 لك أاذامالاوةالدلا هيلع حون زاك لي هئاعاط_فئاظوب مايلا عمهنالاح عج فهلا دماه(اروكثأدبعناك هنا حونفلاقو)
 ةك_الملاتلاوذا ىلاعت هلوقدعب ىأ ,كقو) رك كاريثك ىأاروك-ث 'دب,عىمسفهللد ا لاقان وث سلو أ ااريشب رشوأ اماعط
 (عيسملاهمسا) ٍمأدوجو ةطساوريغب هناحبس هل: عنم نك ماب قا < نمدوجوب ىأ (هن«ةماكب) زيهجولاب( كرشي هللا ناز م رمان

 ةداحواذىأ ةردةملاح اهيج و مني ىددع هاوقوهو( ني اصلاىلا)ةحايسلا ضرالا حسءوأ ةنمدملاو ةكربلا بحسم ىأرمخو أ دّتبم
 ىأس الا ماك وةنحلا ىفةحر الاواعو ةك._ةالملاة بدو: :رضحلا قعد رقلانموةعافثلاو ةمارك!انةرخ ”الاوةوءاءايثدلا ىف
 ةرعناىلاةراشاهيفنيحاصلا نموءايدن الاربغت نهْنملا 4| قروصق ريغ نمءايدنالا ملاك ال كو الغط ىأال كود هملاق مهلا ملكمو
 تاماسقللا ديمهنوك-!تالالالوأ ىف هللا هقطنأ (هّللا دمعىفا) ىلع نءةءاكح ىأ (ىلاعت لاقو) حالفلاو زوغلا باغ حالصلا
 ادن ىاعج وىلاعت هلوقىأ (ايح تءدامىلا) ل يغالا ىأ( باكل ا ىنان 1 ) تالالضلا لهأ نم”. هول معز نم ىلعادر نوكيلو

 ناىأ:اك زل و:ال هلابفربأىأ 5-5 ناصوأو تدك امن اريجللاما-مرءللاءام
 ةتدصلا,وأالامتكلم -

 وأةقاطلا نرد. (| مع اكهناز مالسمل اوءال صل 1-5( كو قل اوو) داون لك عصب ماه
 نم سغنلا ةراهط

 رشدي هللانالاقو) هد لاو هللا سس لاقالا مث لع فبالزاك ملسوهياعىلاعت هللا ىلصهنال (اروك-ث
 ىأام>-تمدام ةءارزلا || نمل _سوهيلعىلا عت هللا ىلص ى.دعلام ىلعةي"الاهذهبد عممسا(ةيكالا عيسملا همساه#تم ةماك
 ةفاتسالا يدم ىف || هناونيرادل ىفهردةفءرش ىأ هيج وهنا نماهبىلاسعت هللا ءمصو ىتأ اةياحلا نساحما وة وسلا توعفل
 ق-ىق ىأ(لاقو) امم نموأ بي كلاهطخ و م ل-.ةوراشل !لهك.!اوهريغدهملا ىفماك-# نم ا ذمدقت دتوهده«ىملك-'

 ةالصلا 4س يلع ىسوم قفةهري-غهريسقت ىف وذاقلا همزح ناو ني ةالثو ثالث نبا عقر هنوك و نيسعنو سعت ىلا نيثالثا ا زواح

 نيذلااهعأاب)مال-او لا هللاةملك هنوك ىن_عممد_ةةواهلعدازوأ ةئاملا غلب هنا اهم هرخأالاوقأدءاصالا ىفرجح نبارك ذدقف هياع
 نيذلاك اونوك-:الاوذأ 00 وهو هنا لق (ايح تمدامولا |. دنىت-طعج و ناتكسلا ىنات آهللاد_.ءىفالاقو)
 ىس»:(ةيأ الاىنوماوذآ | همالةثربت رك ذاعهقط: ناكوىراصنلا هيغمدقةءااملادرةيدويعلاب هفنفصوو ل خالو ةاروتلا
 ىأ اول وأسمتهللا» 0 (اهيج وهللادنءناكواول ءامتهللاهأر م5 ىو هاوذ [نيذلاك اونوكتالاونمآن يذلا اهأ ايىلاعت لاقو)

 0 نمهللا ءأريفةردأ هب وأ اصر هدرىف زانمللا نمءامحوريست ةدك ةالااوةالصل اهيا ءهوباعم مال كلذو
 0 7 1 0 ّ ندع ىنلالاق) لاقوة. الا فذصملا قاسئللذلو وااو ىف الهاك هءازيبو كلذ

 52 تل >6 هل هدم 0 | 2 ا ١ 51 ع 2 ها 1 اع ع 7 : 3

 مهعلطاف هعرشو هعبط 1 .( 4 / هس اس ا متين ان نيثاب وهل 0 .( 22 الجر ىسو ناك
 ام هلو ةتهريسقتلر اش [ذقو هندمارتسل نرد ىأ نيكس دن, هدد كاان اءاتلارسك ولهم لالا
 لاقو دم<ىالخوهو موهيلع ىلا هت هنا ىل د هئاء>وهتفعىلعلدءاذهو (ءاردتسا لذ هد سج نم ىرب
 اهريسكب هناهظفحأ ىذلاو ل_ءافىنععليىفةغفلاة.قوفلاءاتلارسكو نمسا تشب ار يتسن ا ناهرعأا

 هس: ههنءارب ىل_عهليا

 1ع 0 |رثو

 0-0 نمىحمس ناك ن مدى ىراخبلا خس ةىف ططاذكو نيكسو تيكسك ةيقوفلاءاتلادددششب و

 هناك ا ناكل
 ةرد>ئاا ركب (امي>الجر ىمومناك )نا خيشلاهاوراك (لسوهيلعىلاعتهللاىبصى-ةلالاق)ىلاعتو ( ىف افش ٠م )

 لاثغالا لاح ىف رتل اريثك ىأ ةيناهلاددد ثت عمن ةرسكب (اريس) لاو حالا عرج فءايمل اديدش ىنه:ليعفةيناثل ادد ثنو ىلوالا
 نهىربام) هاوقب بنأو غلب [ةغلا مارا ةخاولوقأ ل عاف ىععل ,عفريتسريثالا نيا لاو ةغْفْحم رشحت سك ف حدب ةحيدص ة>سن ىفو
 هاذ [نمماذ' امال اوةالصل اهياع هأ وةهماعو( ثد د4 1)هئاقف رنمهثايح لكل جال ىأءاحةسا ة>س ىو (ءايحتسا ئشءدسج

 امويالة -ثربب نادارأهّللا ناو ةيس ل خذ ضلاب ىهو ةردأوأ ص راما هداك بمءنءالارتسثل || ذهرتساساولاةف ل ئارسا ىب نم
 رجح ارفف هقوفموعز ىلع صربلا ناك نا هرازا نعد زلاوأةردالا عفر بسانملاوهوهعيجى أهو عضوف ل تغيل ادرغنم ىأهدحو
 ى ىو: ىل و: الئاتىألوقي هرثأ ع رسسأىأ ةاههمءاقة حوت فمك مك عمذ هلق نمهنوك لمتح وهمل-غنمهغارفدع» ىأ
 هي هرلاذاءوأرريمص نمنالاحهللا قا خنسحأ نان رعووأر قل -دئا رسا ىب المىلال صوو هيشم ىأ, يبتنا ىت> رجحار هدروأهقلأ

 هيىلاعتوهناحبسلعلورق ثيح هررضدقورجلا قوف نمىأ روث ذ خاف ساب نم ىموكام هللاوأولاةقدحاو لوعغمالا اه سدل ةب مدد
 وأةياورقوهدد_ءلةرتس نأ مال مصاثالث هنرغرثأ نعا رت دل ولاوةلمعلالادلاونوثلا عتفبابد ل ارح اين اهللاوق رمأ

 هادرىذلا ا اًرقاىأ بصنلاب( ثيدحلا) ريغ ىف ثك نءءايحدشأ و هفهندوهتروع 7



 أمهيقرسسل نأكل ىوارلا مالك نم هيفَةج ردمنوك-:نأى 4« دلازوجو ثد دا ماك نم هسا انا رهاطلاو اكوا ءذ ١ رأ

 . هال ءاىلاءامياهيفوةعب الامثال لاقدب ودروعلارتسلضفالا ناك ناوتولخا فاني رعل غلا و > ُثد ,دحلا ىفوهدِحا امالوهيرعشب

 هياع مهريدوءأهقس اء اذيابءا ال والاوءايدن الا

 ةياك- ىأ(هنع كاك

 مدنم تررغف هلوةدع

 ىليه 7 مشاخأالل

 هوه كَ 1 ةحىلر

 اهماع ) الازاه هلع

 نيا_سرملا نم م ىباع>و

 ةعاج فصوق لاقو)

 ملاحم ىد و( مهم

 ني-مأل وسر .- اىنأ)

 للوعي امك-ىأ (لاقو

 وحمد وع ست تند

 هرحاتسا تبا م) ىدوم
 ترحاتسان مري سنا
 ناىور(نيمالاىوقلا

 ٌكماع اموال لافامءعش

 تت ذ_5هتئامأو هنو

 لك عال ع4 |هيالل- 0

 نوقيرأالا هامكأل ىذلا

 رصبل اهذغو نورشءوأ

 هرمأو ةلاسرلا همعلا نيح

 هءارو 00 ناباهانا

 ا راجل لك

 اكريصاف لاقو) هءاقلت

 نممز علا اولوأريص

 . نمو مهنم هنأ مد: (لسرلا

 فصولا اذدوأ مهلضنأ

 ( هلانمهوولاقو) مه ا

 (ق>سا) ميهاربالىأ

 نب(بوق#عي و)هنباىأ

 لهطمسس قحسأ

 ىلاانيد-ه) امهخمىأ

 ىوسكسااءاهب(هدتقا مهادجمف)الا ا هلوقىلا|يمتنم لوطي مالك ف ىأ (دكوق

 ْنا اوك ذنيااهاصووال دواسالتخا ماُثها هرم. كو الصوةز جا عةذحو قولا ىرج هلع ارحاالصوو

 لاوو)اقلخو اهتاخ ص" م | نهزوهرتمءايدت :الاناوءال!!ناحؤ ؟ه

 اولاوهدحو لسّتغل ورغسلا رثكت ناك اا ا رك وأةرب ردىلأن عىراخبلا

 رقهسلب نآدارأا 0 ةرمسهذفه.ةرداوأ صرعلا ذه لم, اعءاهنا

 0 أهوأر هلك هدأ ىلع م ىح رج> ىلوثرج> ىل و“ "لوقي ١ و4- هاخىرح ورجل |[ -

 ىمهوه نعىأ ن نعوم أد عك انعم نمش( 0 لاقو) هموذآ | وهوعمسامم ىريفاندن موككأو

 هللا ىل_صدهرارق وةودل :واملع ىأ(ةد" ال 18 ك-ىرىل ذه هو ) ا ك2: «تررغف مالا هيلع

 8 دثالا نم م ىأ(مهنمةءاجف صوف لاقو)روهثموهارك هللا هءاكف 5م هذوى ط.ةلا لق سو هه ع

 مهنعواكح اك مالسلام يلع بيعشو ولو حاصو حون نماذه عقو(نيمألوسر رك !ىفا) مالسا|موملع

 سيعشأ ىدوه(لاقو )4 0 ننام ساق مهسفنالح دم هنا مه ود هب القب دصتلاوءاّرلاهح وىلع

 كاطع هلا ندرقاملهناهعمهتدق د(نيمالا ىوقلا ت رحأة سا نمريخنا) مالسا او ةالصلا امريلع
 ام4لاقادحلامنغ سل سا. اغار ؟نارظ 0-0 هدد نام 0006 ءشىدبابرعو مهم لحجر لآل

 1 ايبيلع قءطمر ا :ءاتلاةفدهدهرمغ ركب د-:ءامألاق؛ ءاعرلارد 0 اا اعرخأت 7

 امه قسو+ دحوهعقرفابم' :رافايهذالاةفلاحرلا دشأ ن مةرششءالا ءعةربالن اكو ه ه-ءقر قيطن الرد>

 ةيرذنملجرىنالاخايشماو قد رطلل ىفادشرأل اقف تاعفام ىلءانانأ كب زجيلانعم بهذ | هلال اعف
 كلذ هعقر ف هنوقو هةصقباصحه. .أايرمخاو ىل لالا مامك م ىرأ نأ ب >أالم ال_تلاهيلع هاربا

 ةللع مدل ىواضيمل الاده غعرأهّللاهصقام ىلع هرحأسافامهطر اثنلا ٠ 2 ل 0

 ةقرعم همك ىلا لب نيم أىوق هبرحا“> سانمنال 1 ىنعب نيت رعمنأ مس ”اورزع لهجة اهلمقأمل

 : نموهورعصلاب مهعصوف(ل لدرلا نه مزعلااولوأريصاكرع اف لاقو) ربدتف هيف 5ك , ريا رص 4 نيؤر طلا

 1 مزعلا وأ قفا خادقود# نك ثلاىفم راو رمالا ذات هد 0 6 لا ىلع مزعلاو ىراجالا ونا

 دقو را(مدتقا مهادوبفهللاىدهنيذلاكّدلو أهاوةىلاانيدهالاك بوق هي وىدسا هلانمهوو لاق 5( ماك

 هللا ىلصاد_«#ن | ىلعةي" الاهذهبلدّتسا هناوهوهريسسف”ىفقوطلا هركذ تحن ةن" ال هىف 0

 مهادوبءادتقالاب هرمأ ىلاعت هللا نالمالل_سل اوةالصلا مهيلععايدت الاعيج نملسن[ ل نو ءياع اع

 ناك صخام عماعيجهراوثأا«ىتأ 'اذاو س84 .اعملاعت هللا ىلد هثاد“ ةاوهلاثتما قكشالواءيج

 0 رعلاز ءلقتو عومملا موةممشالب در ةدرذ لك نم لْضفأ

 انولاقهي اعنا الاى ةلالدال و عومجلا نمالوهنم دحاو
 : هده هوسنو شأنا هيلع ماقاذههنعلقن

 : ولام لثههنامهونا ذبل ثاةلاوزعلل هلم ةبسنن ن ..ىربانأ ل وقأانأو »4 هريشك ىلا لصوامىل اهلا لأ

 ديرب وهذ سماخلل ةدسىَأ طعاوارا:.دار ات دوم شعب رأ ىطعأو لاح رةس# ىلعرمناندةرشع مك

 ميلا ىلع هتداي زةعاسا ن هداو لك ىلء هيدا زنممزلب ال ةعومجلا لعالم هدحاو ولك ىلع

 ره ار ىنيلعتلا عت هللا ىلص هل تدشن اول .اكا|ذهوهوعدا أنا اريك لل ادالذ. لاف

 نسايقلا ىلعافةوثدش تك داع كك ءاقلو لا اذ هع اذه ل2 الك ااا: ركن رة

 ع

 الضوماسلا فذ قاسك لاوةزجأر قوردصملا ىلا عجار ريم هنا ىلعاه عاب .ثانناوك ذنءالك اور قواهرسسكي ماعنياةءازق

 نوداهامهأوةثعبلاوةوبنل اوديحوتلامأن مهم !ءاوةفاوتاعوأ م هتربرسومتريشوموتقيرطيد قا ى:-ملاواغقو هنواكسإ لكلاو

 مهماكحأ نيابشل مهبا هيج ىؤءادتقالا ناكما مدع عمم واك ى ا ةفاضم تسلذا ريف مادا عورفلا



 (عتلرغلا م ةريث كىأ(ةج)ةبسح هندايز نم ىحندلا مهونامالةي وذ ءمتو عن ىأ(فاصواب)ىل اعتو هناح هللا ىأ يفعل
 مها 2 5 او هاوذ نم (ءاب 0 الارد_ص نمىأ(ىد- لاو نيملاصلا نم لكو هلوقنمدافتصوهو ةيناسن

 ناسحالا تعفرك ذي نأ يلب ناو اوك_كاوباتكللا مهاندت آ1نيذلاك ءاوأ ىلاءت هاوةنمةومنلاو كلا ىأ (ةمكاو)
 ىأ( م ! اعمالي ) ميهاربا ىأ(هانر ا ؟لاقو و) ني:سل ا ىزد كلذك و ىلاعت هلوقن اقسام ل

 ناعم هلفئصملا مدقتهج واذهل عل ولعل مدة: نسح ىذالو ه1 او لعل نب» .ءاحهزا ها صاحو ل- ىذ ىأماح مالفد ىرخأ ةآىفو
 لوزنلاءاحرامتءاب لذ فال لامت> | ىلعنيءلاب مع 1 راسل ل امان هلا بديرت
 حصد الهناق انرمةدق هاوقىل عدرا 07 رجا ةاهلعقامن اة !عمالعي عمو رم ءاح مال هانرشدق لو. ناءةحناك نكس

 حصأوه »وى دم ها وسلا -ااك ةءار هلا -عىفعوذمملاب تبيكرتلاه:ممزايقالاو ءاحلاب ملح مالغب هلوق مالا

 (نوءرن موق) ١ةكمرافك ل ءةىأ | هه (مهأ+ . هان 2ع ما أ (انتفد ةلو) ل ءأىل اعت هللاو م27 دقو حسا هايزوقلا نم

 ىسوملاسرابه-عمىأ
 هر ن1 :ةارسا ههلوقك رد صماريمض ىهاسعاو عصدالا ذهل يةوريمضل !ءاهباسغل اهيدشت اهب جم

 لجرم-ةهوقىفر وهدملا ىنعملاحال ت!ايدارملا سل( حالصلا نما ةريثك ىأ(ةج فا صواب مهةصوف)

 ا ير اس حال ىدد ججاص

 اهريغنم خابأ اى «ةريخ لك ل ةعماح ةفص حالصل | ىلإ ما 0 !احو و هك قةحاك فوضصوملاال

 3 |(ةوبنلاو سَ ا وز برالراب .ه+الاوءافطصالاوهو (ءامت بالاو ىدشلاو) هواتف قوس لصق

 ح 5 يب ل كم 5لاقو :)قك/او ذ2ةمىلع مالا ل_صقوأ اك

 ملعب هماع مال عل رشدق نأ رغلاؤىذلاو خسذا|ىفاذك ىاط :الالاوناميظءنارأ اهو محاو

 مركل وسر م_هءاحو نوءرف موقمهلب ةانمقدعلو ولاقو) رمل ناب حا عقيل تقطع لح دقولو 5

 هع-ثدرا ااابتلخدا اذا ةضغلا تدع 5لاق نا ٠-5 "مالاو رام الاه :ةقلادار لاو( نيمآ )هلوق (ىلا

 | مل-سودي اع ىلا عت هللاىل صايد .:؛برعلا ىل-باإك مهالثإ :اهنادأ ارااوأرب-:غلا ةلماععءعاب :ابمهرمأ

 6 :ذِلا نع هب . كح (لاقو) ا مهري غوشث امالاو مرك |١- نمةديج تاقصي هن" الامل_هىهللا مهقصوق

 هياع لي دعيج أ قلاتو) ه هادغوهلناهملسا زو ءللاحأ سم حبذلا ىلع( نيربا دان مهلاءاش نا ندحتس)

 راش اهقحىهلمقدوك ذلان آو حمىلرعمساب حرص( نيا الادعولا ىدداص ناك هنا) مال_بلاوةالصلا

 هسأراوخا سف ههوقا هللا ه'عب ىنوهو ليقزخ ني ليعمسا أ لوقو قدساهنا ليقهناف هيقفالت خالل
 6 :ذلا ليهمساهنا لعر وه« اوهءاودب ىذرلا ووفعلار ام>اوهريغو م مي دعب نمد هللأهري- أ 1

 ىل-ءانه ةلاسرلا مدقودد_عوب فوق حبذلا ىلعرب_صلايهانأ دعو هنالدد_عوقدصو ىنلوسر وهو
 ه-:ءاطق (اصاخم ناك هنأ مال_بااوةالصلاه- ع سوم لاف لوى 2 ققرشا اا

 (باَو م كا نأ (ف) لاق ) 9 هيلا ررغلاوهللاهجوالا 1 صال

 ةنتفلا عاقب او م- ملا

 ةعسوتو هنوقعلا قلاهمالاب

 مهءأح و)م- ريلعقزرلا

 هللا لعىأ( مب ركلوسر
 هسفن قوأ ني-:مؤااو

 همس> لضفو هء:فرشل
 نا هأ اوقوهو(نيمآىلا)

 ةوعدلا قالا اود

 ةعاطلالوبقوةءاحالان م ||

 هللادامعاب ىأ هللادامع
 مهولسراوملا مهوماسوأ

 هللارعأام ث.ء>ىلا جم
 ريغنيممأل وسر! ىلا

 (لاقو) نيدلا مأ ىف موتم
 ليعمسا نع ةياكحىأ
 اميملع مهارنا هدلاولاءاطخ

 هكذ لعقد مالسأا

 همونؤ ىآراسمل هيرمان
 5 اثنافدحتس) لاقو) هالصلا ريم" 0 وحيطالادا الا ل-دقو هك لاب هس نا عاحر وأ حسمسم ىأ

 معطل رياصلا راصدالاو وىدبالا لو هأ) لو 1 ةأرمس |ىنبءايدن أاونأ ل يثارم ءاوهو( توقعت ل

 هلعونىفو هلو د ل و هنالدب ص خو( دعولا قداص ناك هنأ لمعم ساقلاقو 9 هتك ذب هرهأ ن مدد الك اوأهث امج 3

 هلوقك ةط_ساولاالوسر هنوك مهوتلاعؤدوأ ها ص اةالرخأ هلعلاي دك :مهرح هلق ىلا ىأالو سر ن اكو هلو ةوهو اههما- < ىأ (ني

 ةالصااب هنأ عيمجوأهّدنب لهأ ىأ هلهأ مأ؛ ناكو مالسل اوةال_صلا هيلع يسع باعتأ 92
 نعوءايرلان ءهريدام .ءىقدهنرا ىأ ( اصل ذع ناك هنا هةحيف لاقوىأ(ى وه«قو 9 ه'احو هلاعق و هلانتم ف ىأ ايضرع هير دنع ناكو ةاك زلاو

 هين ةن ادراك هءدح  اوهلنا هصأ ةأىأ أماللا حاف ماب , كه كلةءارةقوهاوسا عدن صاأو هللههج ءيساذاءاضرلابلاط ل هاوه ةعدامم

 (ديعلاعت ناميلسىؤو) اد ا الوسرنأكوةن" الل ما ؟وْن رب ءاطاالد ارم لاح لضقأ آونسرُد' ااا مىف ما ةمىل-ك أاذهوهامتحاو

 قحساو مهاربااندامعر 5 31 و)مهنمةعاج حف ىأ(لاقو) باررالا بر ىلا عوجرلاريثك ىأ(ت اوأهنأ) لوقلااذههة-ىداقىأ

 ىدبالا ىلوأ ) والك ىلو وأوهوةيعملا ىءاوت و ةيسنح ةقاضالا وأ ةمصوصخال هاربا هيدا رهلافان دمعريشك ن ا رقو(بوة علو

 ىقنيءقاولاةله اود ط لاب ضد رعتهي ةوةيملعلارو مالا ىفةريصبلا تاررأوةيلمعلاتاعأ عادت امه ىقدوقلاب اهصأىأ (رادالاو



 نيصلام مهاناءهجىأ ةصااخ مهانصلخأ انا ىلاعثو هناحمس هاوةىنء.(رايخالاىلا) ةيئاور<اتاذللاوةيناسةنلا تاوهشل الرصف

 رعشىرماعا!نونحلاقاكراوىا برقن ماهيفأمرارقلارادىّرادلا ىرك ذى همهةدلاخ ةلصخانل

 دعو نم ايهفاملالاةرملابامئوبلط:الوة:انو رك ذيال صاو# لاف .ارايدلا نكسنم>نكللو *: ىاقنةغترايدلا تحامو
 رايخالا محلاة مأن يب نمي لا ىأنيقطصملان 1 مهناو هينا ىةفاضا ةصااذ اًضانم 5 ُثهو ع ةانأرقودبرقلا ارم هوةي ةرلا

 كلش ]مشع وق وللا دس انت : وامون مون دامونرطقي نأكو 2 دوادىؤو) م اعقاب نيرا" غاىآ

 ةو.نلاوةموك 2اوأ ل معلاو - ءلان اق :اىأ( ةمكس 2 1 د .اءلاوةرصنلا ماودوةمد# | ىقدوت 4 |ةرثكو ة همم 3 ً 6

 0 ل ابلا الا هندشب :ىذلا صخاملا مالاكلاوأ ءاكحالا ىف لطام ءلا- اد همم اداملا ىأ(ب اط طا لصفو)

 عمات قاصرالانا اخ ىلع ىناعجا) هلوقبشا كلملاه,بطاخاعار ابخأى أ( ف سؤ نءلاقو) با“ 6 لك لوأ وأ ةبطخ لك ىف

 |0000 ادد عنأ كلا نادها جن يوردتومان مظعوماجس قم رورقت هملعد انو هانثح اغىيبعلدف

 هيدارازبحو هفرمصت تف نئاز زكادوجو عمد“ ١ احىف عب! ناكام ىت> ةماعو ةداخن مدهللا قا ىلءهّثج موه" ةقدوهظفحو هماع

 هللأ# ءاشناىفذحتس) رضخلللاو ث مح( ى هومىو)همااسرو هتوبث ةحصب 6 ةداعلا نءةقرالاهرومأتدهشا#

 52222222 0 ١

 |0101 قل هنافزيسا تعرضت عمرا كدالاوةوقلا ىععدب عج ديالا (ر امحالاىلا ا

 مهانصاخا ىعمو ظاقحلا د_عيفاك ةري_ضدةحراجلللاةيالو ةكردملاةنطابلاةوقلا ىلعو اهتوقو || ناىلا را :راثزلا عدلات
 ناهلاةراشارادلا قلطأو ةرختلارادلاالا نورك ذيالء مناد ب نيصلامهاناعج رادلار ذهصااخ ىلءةيراحد انعلا لاه 3

 ,فيفختلاد_عيدد_ثاارخوا رخعجرارخالاوبرتالا:هدنعوربعمورملب رقمرادب تسل اهندلا زاقو)ةيهلالاةدارالا قو

 ل_صقو ا هانيت اوهك-طماندد_ثو) هةحف (لاقمث)هريسفت مق (ِباَوأهنادوادىف )لاق و١ لعل( بيع نء ىلاعت

 حاتم فل نوثالث هنا رك س رد ناكوهريغ كمه ىلع عمتت )ل ىليئارسا ىننالءانوقىأ (باطالا تا ا

 اماوهل-يقولطابلاو < |نيبلداغلامالاكلا ىأ باطلا لعفذو هل قيفوةلاولدعلاب هاني وقوأ ماقم ىفنذمتلاو جولتلا
 نءلاقو) كلذرع- عىل ةو هياغىعدملا لع نءميلاو ىعدملا ىلعة:دملاوهليقواملاةنملوأو هودعد قيرعع ةرات حلا

 ل( ماع ماا نصرألاو ؛از ىلع ىلا م ال_بكاوةال_ضلاةيلع م (قيتم «بىرخأو

 ناىل-.ةورئاكلا نمهيل ونوه_سفنب نو _1ك-لا باطزاوجىل_عل ادة الا ىفو رصم ضرأ نا) ىسولا طاخمىأ

 ىف)لاو )و 1 :] كدا هرهشأ 0 ا اعف _بورة_صقو ىل- سأه سول ع (نب كامل نس يراناش

 [ 5 عاع را ع-مهحصق 5 هو (ارمأ كِل ىصءأ الوارباص هللا ءاك تا ىلدح مس ىسوم ةلماعملان-س>ىقىأ

 _هاعلابو ءانولاو

 ل تماحملا ةرشاعملاو
 لاك_:اال قياعتلاو
 هناح مع ه-ةيقوت ىل-ع

 هللا ءاشن ا ىلدح* هس م_بلاوةال_دلا هيلع (بيعدنءلاتو) ةروه-ثملام السلاو هلا مل

 حالهءالاالادب رأ نا هذءم اهنأامىلا كف اخأن ادب رآامو) اضيأه-:ع 0

 امهو ةكدالاو نيدمىلا ل أ مالسلاو ةالصلا | .-مياعم_هارباىل-ننمسيعش (تعطتساام
 د ب ا ل ب يح جب ب ل سو ص يوصو يص ع جا يجي يتم

 نان هنوكب هيدهاعم قءاتثتساللال ثنو عموىلاعتو

 (هنع اماامىلاك- هاا ن اديدأامو) اضيأه- ةحىفىأ(لاوو) 0 لانادَنم رسلا1- هناؤل عفت لع ءاثناو لعفءاثنا

 ىقأطخ هاب ى رملعل يدم سال 4 :ءككيبنامق آن اديرأامىن-ءملاو: واروا عيسسمالا اذك ىلا انال_5 تقلااخم-هوقنم

 مايدنرأام ىأ (تعط: .ساامحالصالاالادبرأ نا) هنعىردغ ى-ما نان نءالضف هكرثأ لو هئر“ ”الاباوص ناكولغرطخ هناك درا

 ءاطعنعالقن ىلعثلا لاةهةيطأ ىذلارد_ةلاوهعيطة-[تهدامحالغلالودووحال_صاالو هحالارك 11 ن ءكد منو فوردلل
 قاع د ةلاوهرعرخ [ىفىع عوههوقهتعجارمن سك امددالا ع طخ هل لاقي ولع الاه ارا نيا نسم 0 ٠ مديأ هره-غو

 ىلع هموقىداءلاطالفةالصلا مكن اكأ. هعشناام فلات 2 عا نبأ ن لك ةكينلا اس ويمن أ لانا ود

 انموقنمب وانشي سمقا اسر .اوقيميملعهللامدم_و>الفىلا موعوجر و موحالص مس ؛اوةعحارملاة رك كو ةهرحعملاد- هنمهرفك

 قىفاغمسلا لاقةلاقلا باذعب ةكبالا باص أك إهأو تزلزل ىهوةفجرلابمهك ل هأوةوعدلا هللا باجتساف زيكتاقل اري تنأو قلاب
 اهتيب نع مهروبقو ةكعا ونام نيخ:وثملا نمهعمنموابي عش نا بهو نبا نءوماش || رك لا رقىهونيطخىف بيعشربةبانالا



 قليعو_ءاريقامهرغه-يق سدل نارم#م ا رح ادج ملا ىفام_ْمعىلاعُت هللا ىذر سابغ نبا نءومهسو :ب با ىب و ةودالار ادن

 هياعىلاعت هللا ىل_صانيدن ريقريغ نادل ياس يلا منثالا ند ىبئرعت حصامو ى- 12 دولا وح اول أتهسيعشريتو رجلا
 اطراولاوو) هيلا وداد قو جروهطد_.:ءدوه-ثلانبعن عوز وسلا وردا تاارود.لاكءان :الانمدرعغ نا ىلا امازسو

 عمقا ارعلاق لب ءان ضرأ نم طواج رخهمنم نب مهو نءال#' ىلعتلا لاق ةمود ا ىفةموكحوةو. .وةمكح ىأ(ا لع

 مهارنالاب !اذع مهارناونأر زا مهعمح رخو مال !اهياع مهاربا ةًارماةراساههعمو ما تااىلاهعدارحا همهم ::دىلعهلاعيات قارنا

 16 !اىلااوداعمرصم ىلا ارم مت ماشل ال طولوةر ا تو يشارنا ى ذقرز !امتاةنارو>اول_صو مح هرفك ىلعاميقمهخبد ىف

 قأنغشاي ءنب راكب وبألاتشس>اوغلانوتأياغاأ |١ أون 0 انام امو مو دس ل هأ ىلا هللا ءإسراف زدرالا طول لزنو ونيط 5# مهارما لت

 مهروس ؤ ند وك ذلاءايدنالاىأ ها (ممالاقو ميك هؤاسن تنغتساو ملاح ر طوب طواموةلاحر تن ةءارقعج
 7 00-5 (اوناك) تنل: 3579015 510 01101 1 ت1 ا تاس

 تار .كاو را 29 06 اءءايدنالا تيطخوهو هلعت امبالا رمانال هناو حالصالاو حالصلاهّللاهْم دو ةدحاوةمأ ل. -_
 ا كان داع اموعو او مد_ة:اك مهاربا ىنأ نبا طوأذ(اماعوامكحانت 1 اطولولاقو) مالااوةالصلا
 ىلاعت هلوةىهو(ةينالا) |مهنأنىأ(ةإ 00 لا ىف نو عراسي اوناكمهما) اموعمالسلا موماعموة-ىف(لاقوإ) انه ىنعم
 اقرء هنود دلاو قةسيعنءاوأ ىر ود (نايف_للاقو)ةبهرلاو ةبغرلا ىفىلاعت هللا ل او سو ريذلا عاونأ عقلا ةردامما
 ل قف ةالدأ 3 ىقونيءشاخانلاو ا >ار وهرهم_ْءىلق 3( اذلان زا هلة الادذ هرب ف5

 نعة-هرلاو ةيرقلاو || ١ كإش نمد اريخنعأش ني ىذلا م الار هتاري-#لا نمد" اا عر ذامزادب ريديد<احرمشلا

 ةقرفلاو ةقرحلارةب وقعلا|| نءأق رك ذةريثك )ةنآ عج( ى آىف) لوالاوهرهاظا اوءدعب ىعالو هعاقمىلا ل صودقءاهقي رط
 ىلاعت هللا هجر نايقس مالاكب هل قا عتال مالك ءادب اادهو( 0

 هنم صدد وه لب ه5 ةاءاديدغرك ذام سدأو . لاك ىلع هلا دوريدك تابآ قير دنمتاد ' الأ نهرك ةامى

 ا ةحرمصلا (ثيداحالا ق) نآ 0 ااوةالعلام_بيلع مهلأك فصو نمىأ (كلذ نم» ا
 0 نيفسوم ركل نباص ركل نيام ركل نيا 0 هلوقكر يمك )
 1 25 ىن هلوقوامكا نوديىراخبلافثيدحلا اذ ه(ىن نيا نت نيا ىأ :نبا ىن مهاربا نب قدس نيبو ةعل

 ف وثلا ىأ (نايقسلاة) هر و ارز علا 2 مرك- ا نيا

 دما تبيزلاوأع عم هلدللا عجاسار  ذا«مالسلاو ةالصل اها عى سو صخاسءاول :ةقالخخالا مراكمو

 | -.|.ىران || عمد ملام كالذريغىلا ةمك- 4 ملعلاوكلماوةؤعلاو طرفملا نسا مءايدنالا نمةعب رأعدار هلعج

 ىأ نيعشاخانلاوناكو
 جمان ا>الوأ نيع_طاخ

 ََُ 0 وأ نيعضاوتمانتلخأ

 مرحونال يلج نايعبأت
 (وه) لوالا,فاسملتلا مال_بااوةال_صلاهذ مالو ةعيخدا يك حبلا ا 4 هلا هقوعأ 0
 ية ىدكفمىأ انآ لمعت اوىلاعت هلوقك دارطالاو هيد [فاطعت:_ءاىةدغلا ممدأاب روك هب ..دادتعت يامل

 ئأ (مادلانزسنا) ما نامراكن :ااماوانا.>١تان_ىحملا نم موهو عج سأ اوبوقعي وح اوليعم او هاربا
 ريما ىلا ةعراب لل روما || ت ةصسترك ذ امن هيلع ل ,ةوةمكحلا ماقموهو هلع ىف سل هنالزاهكلا عج_سك عج سأ هلوقو
 قاعتم(ةريثك ىأف) | 0 «سدلر 0 2|ىقدحاوءانعم سلاع رك نالرب رك.تلا ليبق
 هقول تام عجلاو هياع قد_دام فلاخا ناو دهم ه-هوهقم ممركلا تل 2
 بونآق ىلاعتلاقو هلوقب ات 000022722222220
 اهواصحا نكءالةريثك تايآىفة- جرد ةرهسا هلأ ىل مام مامجل اكو مااح فرش ىلعةدهاشلات اب الام 0

 نمءاحو مهلك ىلع ةلادلا م عقالخأ نساحتو)م لاح لممح ىلعةد_هاش !امهتوعن صعب ىأ (ماهاصخو ماهيقر كذ)اهر مانام آو

 ىراخبلاءاو رامىلع ىأ(هلوقك ) ريس ردق دعت رينأ فنيات ىلا قوم تاتا دزدج الاىفركذامل م ةنمىأ(كلذ
 اانايتاىئو (مهاربا نيقح-ءأن مبو” "عا نب ف سوي مح رك انام ركل لا نما مب ركل !| نيا مب رك اااا) ما اونام>نياو

 هنري اوأد<. لاب رعت ناديا عمهريغ(ىن : نب اى : نيا ىذ نبا ى' :( هنادحال ق غن لذاهيف بسحلا فرشو بسنلامركر صا

 ةنزاو !ىقف ةوأهناعمجلا مح ركس 11نا طعاددرب رهفأن هسا ال نعىراخءلاودجأءاورامه. ةانئالف دش ااض.أ |[

 ىذداقلل اريسفتوأىوا رلا مالك نم ردم خلا ن نبا نب ى' :هلوةنآر هاظلا م اهنا نورزومدا ليت تت دعم



 الفىأ(م_ميولقمانتال هم يعأ مانت ايدنالاكلذك و) ىلق ةمانيالو ىنيعماذت هلوقد ع ىراخنلاهاو راكىأ (سن [ثيدحىفو)

 ىأن ءىناريطل| قيرط نمىأ(ىو رو)هدم_تلارارسالا ن عممح< وأ ةددحالاراونالا قارششأ نم م هزح كام مسمملا قرط#
 اريحتواريكت ىضذتقيام(كلملا نمىطعأ)اهيفىورب و (امعمناك ناعم ءاسنا) ( هم اعوفرمد- ة:عملاعتهللاىذر : هرب ره

 0 ا ا ا ل ا يل لاا ل ل

 هركد عفربال) اعقرتو

 12 1لا

 ىاكهللىأ (اعضاوتو
 ىأ (ناكو) ةخسسأ

 ىورام ىلع ناميلم

 دقرخنعدهزلاىقد_جأ

 )ىجتسلا

 لصأى و( ةمعطالاذي ذل

 عمج ذئاذل ىاسملتلا

 ىداون مو بهو يذل
 لك ايو )هالي وعببطلا
 (هيلاجوأوريعشا اريخ

 هللا جوأو ةخ_ففو
 سأران) هسيلاىلاعت
 ةلولملا نمىأ( ندب اعإا

 نياو) نيدوج ولاوأ
 ىأ (نيدهازلا هدح

 22 ورا عل
 ديدّشاو باددقب ةد*
 مانعموأ معمم ىأ مج

 ةيانهسيفو مهةيرط
 (زوجعلا تناكوإ)ةغلاجملا
 ىحندلا ل-صأى عقوو
 ىهلاقف تناك ناو

 ةلقملا نم ةففْغا
 نء«هيدان ىأ (هضرتعت )

 ىلعو هو)هقيرط صرع
 ىأ (هدوذج ىف حيرلا
 ةماعلا كن ىف 3 رهو

 فوقولابىأ( حيرلارمأذ)
 : رابعأ( قال

 , سانلا عطب

 6 هدصقمىلا هجوتي ىأ(ىذعو) اهب ىذقي وا م3 ىل هاني ىأ(ابتجاح فر اظن. ف )اس4
 لفغأو نيعثاحلا سنجىأ )عم احلا ىمناف عبشأن أ ف اخأ لاق) ةءلاحةلى> ص رالا نئازخىلع تنأو عودت كلام فس ويل ليقو)

 ماثث الوميءأمان ءايسنالا كلدكو) ىر اخماأو ءاورىذلاه:ءىلاعت هللا ىذر( سن أ ثي ا >ىفو)

 اهمهماسقأىلا مقن:صئاص#ل |نارمو مال لاوةال_صل |مهياعءايدنالا صئاصخ ن هوه( مم ولق
 ىلاعت هللا ىل هه. صةخااماهممو مهري غوءايدنالا سانلار# أس نود لسو هيا عىل اعب هللا ىلص هب صمخأ ام

 هن ص“ ةءااماموعتيا ل اعثا عل !ىفهريغل زاحناو عد دالا فوةتاحوزنيب ع جاك همن ودول و +. اع

 هللا ىلص هئوضو ناك اذلوهمةن تاك ادا نمهريغل نأكن أو اهلكم ٠ الا نرد لهو هيل عىلاعت هللا ىلص

 وعل عىل اعت هللا ىلص بص :خااماهنمو عاام !|هءحرصاكمونلاب ضئيل! سو هيلعىلاعت

 001 1: فايل سدت لوران ةواذه فيك تاق نافه مهي .كلاكمه5 ايدنأوةعباس !اممالانودإ]'

 :ةعامل عقب الهنالهتمالاع ل :اذهن وكي نأعصن الوسمشلا هيلعت ءلط ىت> حصل |اةالصنع

 هيأ حدالاوهو امد 5 وجابهنعسيجأت لق « لد_دقريغ نمكلذهمز ناو ع رشا عرش

 ءانبا ابيفةردان ءاحوه-ه اعفااغلا ىهوهبلت اهيقماشإ اللاحنالاح هل ناك )سود. اعىلاعت هبا ىلسص

 حجر وامهودورلالاو ثدحك فقل كلردنامالرصءا ان سدكام همون قه: ءسنيغهناىلاثلا 4 لق

 ناك كىجور هلا شال قرغتت_س لوو 0 الطعس ىد>قرغتساله_ءاقنا ثلاثا * اذدمهضعب

 نبالاق ثدحلا ٌردبال ى> هءملق فرغت تالهنادار مانا ليقوةءةءلا ىف جولاه. اعلرئاذاهنمدهاشت

 ناك وه .لعىلاعتهّثلا ىل_صهبلقناةفيعسضلاةبوجالان هور>>نيالاود دعب وهوديعلا ق قد

 اذهو ىلةهالهناود_ءلقةظق ىلاةراشااذ_هىفو رتاملاعب رشا هل عق نكس اوسقولا جورخ عون الغي

 ىلاعت هللا ىضرةرب رهىفأ ن ءىتاريطلاه او :(ىودو) ]ةمان ةمسا:«ةمجرتلا بسا:ةلامكل اَةإ مج نم

 اعذاوتو ا «تْدتءا ملا ىلا هرصد عفربال ك إملا نمىطعأام عمناك مالسلاو ةالصلاهياءنام.اسناهنع

 هوب ناك اذكو مهوناك زي>و ةهجىقهللا نالال<سةنلاراغصتسا هةكئالموهللاتوك- طم ماظعنل كالذوهلل

 ىللاعت هسبادكت المنمءام> ىأىلاعت هللا ن مءاي>ءايحالا قىلارغلا هرك ذاك مال_ىلاوةالصلاهي اعدواد

 ل ,الا ىلا نو راغ ::ءالكأ ىلاعت هلوتاذهىفامي الونيعةث رطاهتع نورتغيالىأمفاعأن عولعروصقل

 زيخ لك أي وةمعطالاذئاذإ سانلا مط:ناكو) رخآ ماقمهنال تعفر فيكءاهسلاىلاو تقاخىغيك
 ىأ(نيدياعلا سأراب هيلا هللا جوأو) تال وكانا معبطلا هلل وىسبتشراموهو:ذيذل عمج (ريعش
 مهدصقمو مهعم ريع أو كول سلا قد رطلاة>للا لصأ ( نيدهازلا ة حم نءاو) مهسئرو مهالعأ

 ىقاث الإ_بو هيلعىلاعت هللا ىل  هدهز وة>>ة+> فن ىو هك | صوءلاسد 000 نذلا مهادتقموأ

 هأء ىحن ىأ (هضرتعت)ا مراقحاهصةخ(زوجعلا تناكو) كلذب متتاعادهزلاةقيق حلب هيرذ-5و هكلم

 فقتف رلارمأيخ) هناطل ةزعو(هدونجف حرلا ىلع) بكار(و هو) ءتلباقم قت وسو ياعم ض
 نئازنلعتنأو عوجت كلام مال لاو ةالصلا هيلع فويل لةو) دس صةل(ى هعو متاح ىقرظنرف

 قاز رالاولاومالا نمنوزا ضرالا نئازدارملا( عاملا ىسذاف عبشأن أف اخأ ىف اتق ضرالا
 دوادىلءففخ) هنءىراخبلا هاو راك (لسوهيلعملاعت هللا ىلص هنعهنعهللا ىذرةرب رهونأ ىور و
 لا
 «00الا

 انههقالطان ا ىل ورقم لاوأروزلاوهو هءاثك ةءارقدارملاو نار قغلاكهءارقلا ىنععردصموه(نآر

 م

 فقخ) ىراخملا ىفاك(مالاوةالصلا هيلع هنعّر رهوبأى در و) نا ءيحلا عمجمم كا رمدكي عايىلاةخسنىفو نيجا“ هلا دقغن نع

 ريو ناقل ران ل



 جرشف) ةداعلا قرح ماقمىف علب ,أةيدح اولا دارا نكلةي 14 1ةفاضا لمثديفهتبادب قورو هبأدجأو هلجالىأ(هناو لد , رمأن ناكف)

 دقوناسألاى طو ل رمل ب امك هنأ عمري سا ن ,مز ل“ و ا ا(حرت نال هن 1رقلا أرق 2 هل

 ءاشل فقد 55 ةفرصتي حمشلاكىأ (ديدحا ا :اأوىلاعت هللا لاوءدن لعن الا لك انالو) همالاو زهرماك [ضعبلا دهريظن عقو

 ةرسقمو[ هب رد_صمن !ناقلعأن اء انرمأوأ ملا اممحوأو ا َّ ارب دعمه 4 ردصملانأ لعن ا: ءاجاو فرطربغنم

 68 اشن هل <عريغ ىف فذحلا ىلع ل لدلامدعل اكل ءرب دل اناناس الا لوةامأو

 اك ارث_ثاىلاعت هئاذب معامل ىنعملا لك واطل 0 .اعىلاعت هللا ىل ههنا ]وسر ىلع ل 2
 رمأن ناك ة)ربسس نمزىف هنءارق ةعرس هفيفخت,دارملاو ىلسرملازاغاوأةراعتسالا ق١ رطيلءازا<توأ
 نهاد هاولاو(ح رمست نا لبقنآ رقلاأ رقي ة) هب ص خا سنحتادار ا 4+ هادي ىو رو( رست هباودب

 لاقريثكل المعلا هية عقب ىتحري_سلا نمزلا قةكرعا | ن كارخ هياعملاعتهّنلا ىلك ا نامْزلا طد

 لعن مالا لك انالو) رانا, تامتخ مد رأو ليللا,بتامت+ عب رأأ رق نمساذلا نمناانغاب وىووثلا
 ثا رحمالبلاوةال_صلاهياعمد ناكوةذيب ضرالا ازمات اما عيل ادن رس (هدب

 0 هذ هزل ىلص ىمومو واطأ. .مالسااوةالصلا هملع سب رداوارا نإ سو هياعىلاءتهللا لص ح وزو

 هللا لاق) هلوب هلع نيب صاوأ لا لكوتىفا:هالهناولالحلا بسكلا ل-ضةىلعلياذهيفوايعا رهو
 (تاغراس لعأنا)ب رضورانريغن منيدعلاو عمشلاك نالهديبه- بماذا ن اككف (ديدحلا هلانلأو ىلاعت

 جراتب ةلاءانعمىللدأو هلعىأدح ذة هدرع .(د بسلا قودقو)تةيلاوهر جيتسلا نوم نارا

 ةقيقررم_غريما ملا نوكوريمأ سملاردق ىلع احلا فرطب و: ل عج هريدة:ى:-_عمو مالكلا درسه نمو
 اهم الاهماتل الريماسمالب تناك م السلاو ةالصلا هيلعهعوردن ا لءقو قاحلارسك هةهظويلغالو ىالغمف

 لاو رادو د هب اك ليقرا اريد مب ةيرددموأ ةيرعسفت لعأ *نا هاوقىزاو

 نملك ايالزاك ول لج رلأ م د هللا دي را فل رع ام ىلق مويقهيريس نع سال |

 ل عار لا ل.فوبراجتا اهاضفأو ةءانصلاو ةراجتلاو ةعارزلا سسك االوصأو لاملات دب

 ةلاطملانعلاء_كالاش سك !اوداهجلاهامَضَف نموداهلا كلذ قوفوديلا ةعنض ليقو لكوتلا ىلا

 رام همدسو (هللالامتسب ن ءهب ذهل ءديمال- عمقزربنأهب رلاش) مالسلاو ةالصلاه.لعدواد 0

 ةعاص هنآك «1ناقلاملا تدب ن ٠«لك انالعل همسك مدل ن وكم كانغ ناطاماان ا نمو

 انئامزنيطال سالي ولا لكلب ولاؤهيلع مارح»-:هفارسالاوةجاحلاردقبالا لالا تدب ن 0 امال

 ثيد>ىف(مالسدلاو تا امبللا) مهريغ قج هيف دحال سدل لالا تدب نانونظد يذلا

 ةالصللاىلاةال_صلابحأ) هلق: نمكايسددعدأمو ىت "الاموي رطغي هلوةىلا نا شأ .أ| اور حت

 ماني وهثلت :موع ولد الا ف_صنما *:ناك) هلو قب كلذنيب و(دوادماي- صدهللاىلا مايصل ابحأود واد

 هناد_تدسمائي هاوقيدا رااسدلوهيطءافل اس نملهلوةد وهءثهللا ىل>* هدانق ةوقهمايقو (هسدس

 دبت>لل مخي اذ ؟هوهثحارتسال طاشنبةحبصلا لبقتسفرجغلا لل قىلالب سمشلا عولط لا ماني
 ناالااهةيفيكن ايب و ءارسالا لبق !سوهيلعهللا ىلص هتالصلالو ةقلاسلا مءالاةالضادحأ ضرعة:ىلو

 اهأاب ايىلاءتلاقاذلو عوكرريسغب تناك اهنا ىربكلا صئاصلا ىف لن ىلا عت هللا هجر ىطو.ي#سلا

 تاع ءودىأ(تاخ :راسإ) هلمأق هل نم

 (درسل !ىردقو)تاعساو

 ردق ىلع ل عجا أ

 ةحاسألا ى ةحاسلا

 عابتا ةغللاؤ درسلاو

 هجن مئشل انى لا

 ثددسَلا درس هنمو
 هقاحر ا قعللاو

 الوأ ا 7
 نماهس دالل انما هعس و

 د_َصقثالليقو اهنالح

 لا ىف لق ةفاضلا
 قوةعاملا لب زق ةعاللاو

 رامسملا ىدنال دك راخلا

 م-فطوق نموف ساستف

 ىورو نما ىأ سأس
 لضةقىأ لكل

 هقامدناب ةرمسكا عرس

 نا هير لأس ناكو)
 نع هينعل ال_-ع هقزرب

 هماعقىأ (لاملا تدب
 تدسو ع ردلاةءئصدللا

 ناكهناد:ءىورام كلذ

 هسفذن نع سانلا لكس

 مكلمىأ رقهياعن وندم

 ةلايتوما ةراؤلكفف
 ةناالالفخإلا منلاقف

 ثدب نم هلايع مطب

 اع دعو عنف عودلاه :ملمعتق د نيدعل كر ي_صيق هدم ددح اذخا,كلذدعب مالااوةالصلاهيلعدواد ىنعد ناكو لق لالا

 دوادورأود-جأو ناخيسشلا» هاوراك (ماللاوةال- صلا -ياعلاوو) لالا تدبىؤهثل# د١ لعد وقد_صنن ولك أم أف مهردفلاب

 ةلفانلامايص ىأ(مايصلا سحاودو ادةالصهثلاىلا) ل الا ةالص عاونأىأ(ةالصلاس>أو) رعنبا نسل

 (ليللافصن) ماني ناكىأ ةفلاسةيضقلانأيد نوكملةفطاعالب ناك رهطالاو تنل كادكإ (ماني ناكودوادمايصءهتلاىلا)

 ط_نيل(هسد-تماني و)هئاؤجال_ذفأ هنالزاثلا فصنلا لوأ ن ء(هثاث موقيو)ةدابعلا ل4. وقتلل ةبج وملا ة>ارتسالل
 هرام وأ ةدامعل



 سقنلا ىلع ق_ْدأ ةيقيك-!اهذهنالوأ ةدامع صلخ:ءالق :داعمودل اريهد العلو لقناو اههودأهلباىلا لاعالا ى>[نيد.هعلا
 ىلاعت هللاىلا مامصلا محار يغصلا عماجلا ظفاو نيتمدقتلا ف بحالا ةياع ناب نينريخالا نمل لا ىف مل ةقت ثمل ار دق ىل ءرحالاو
 ىمتناهسدس مان وهن موقب وليللا ف_صن ماني ناك دوادةال_صهللاىلاةال_صلاس>أو امو رطقب واموموصن نأك دواد مايص

 !ماب ريع_كاازبخ لكاب و) ةيفو_صلا هراّدخا اذلو هب رلاع_ضاوته:معنصااموأه سفن ىأ(رعشلا سرتفي و فوصل ا سل ناكو)
 نباءاوراك ( عومدلابهنأرشج زعو)دابعلاةريضمن م هيفا مارح :امرلا لكاخالاو هيف | متساو زباب طاةخا اس هيدارأ هل علو (دامرلاو
 ةققحلاىفةئيطخ نكن ناوةئيط#لابةا ملا ةدوهعملاىأ(ةئيط!دعداك> اضرب !و)اؤوقوم هاجت و هم «نيضهو نع متاح ىأ
 دوادنءاهلهأ اه> ودان روأامطغدة ناك ةأرماسطخ هنأ ىو هنع تدمي 1< ٠ مذارارحالات ايسراربالا تانس>ناالا

 كرا ناةلاسو[ ف هيخر
 ناكواهج وزة امم ءدل
 م4 :داعهناسز ؤكلذ

 ئنك!مهيلاهللال-تراق

 كداخ كلذ نادال
 كل انه اميق ىل والا

 ْسعستو تكن هت ادع سال

 اذ_هىف هز: امافةأرعا
 رة وهنر رقغتس|بانلا
 خلابدقو بانأو اعك ار
 هلال هئاكب وهعرمضضت ىف

 مب كو ةبث رمل مظعنم
 الو )هثايح ماهمىف ةلزثملا

 ا (هرصمب اصخاش

 ديد عمود] اعفار ىو ر

 ىأ(ءامسلا ىلا) هرظن
 وكن هخسن ىفواهتهجملا
 / رنم ءايح) ءامسلا

 ثيدح اوهيرقلاكا ىأ
 نءدهزلا ف .-جهاور

 ىأنعبئاسلا نيءاطع
 ظفلب ىلدحلا هاد .ه

 لوقعفدن|ةياردلا ن«هانمدقام عمةداورلاهذهب وتام ى> ةٌميط لا باصأ مدهدءامسأ |ىلاهسأردواد ءفرام

 رهدلامو_صناىلاةر اثااذهىو(اسونرطغقي وامومو_ك )ناك (واوددساواوعكرا اونمآنيذلا

 رخآ اذ_هوهرضتالهلةعيمطراص ا ذ_هداتعا نم نالهنمىشأ|اذ_هناعمهنعىهملادرودقواذهنود
 جسنامىأ(رعشااشرتغي و فوصلا سدا. )مال_!اوةالصااءيلعدوادىأ(ناكو) هاوقو ثيدحا
 ةال_صلا مهيلعع ايد: الاراعشاذ_هوهدرو 05 هلعذاملاهيف قارغم_سالاو مونلا هذا هعنم ن خ هنالهنم

 .ىلعهنمدتأ ناك هناك-ةدامرلا فال مادا حاملا (دامرلاو جلال انريعشلارمخ لكان و)ءاحادلاومالسلاو
 ملو)هنم ولخ مدعو هئاكبةرثكل( عومدلابههارشج زم و)هيذتايالثا همادا فدعضي ودا هما فالخ
 هءاهاهج وزت ولءغفامعهللزني نا هلاسامد_داب روأة أر ماهج وزتىهو(ةميط# لا دعداكح اضرب
 هماقمولعنك-!وةميط+هذ_ه تسلو ىلا عت هللا ه_صقام ىلعأح ان نايع دي نيل ج رةروص ق ناك!

 هيلع دي زمالا مهئمص ءوهحد مهلارك ذدقو ىس ناكوهيلع_:وعاذاةكلذ فالخ ىذةة:هدهزو

 ةداعك ىلاعتو هناحب_س(هن رنمءايد )ولعلاةهجىأ (ءاملاوةهرصداحتافواعفار (اصخاشالو)
 ىلاعتهّنلا لص هتام> ةدمىأ ةيفرظلا لع ب وصنم( هناوحايك الزي لو) هرمصد نط اد هناتسنذأنم
 ىلأ نياداو راذهواهترثكل (هءومد نم ب شعلا تدن ىت> يكب لوقو) هل بقال ذيك اث(اهلك) إ_سوهيلع
 هدخىف عومدلاّت 3 تا ى>و)افوقو مهري غو دهام نعو اعوذر هنعىلاعت هللا ىذر سنأ نع متاح

 دؤلانسب ولعت رثااهار كم ىف عومدلاريثاماريعتسا ضرالا ف ليطم سلا ق ثلا لصالا فوه (ادودخأ
 سانلاةفرعمنمايفخت_مىأ (اركذ:م) هلزغهنم/ جرح ناك ل_,قو) ىقاقتشا سن دودخالاو

 (هللاع_ضاوثدادزيف هيملعءانثلا عمسف) هركنت دس نايبلةقئام مدلج ( هنريس فرعيل)
 ىسعل ل_.ةو)ارورغ هس انلا حد_دادزب نك النسل ارك ذلاو ةئ_سحلا ةريسسلا نم 0
 (اراجتزخا اول) تب ا”نعةبسءتىلأن باو ل-.ءةح ند_-جأه-ج رخاك(ماللا و ةالصلا هياع

 رغ_سوهدهز نماذ-ه (رامح ىناغ_ثب نانم هللاىلءمرك أانألاق) ىدملا نمي رتسُما هسيكرتل
 سدا« ناكو) ةئيدرة غل هلة شأو هلأس هلأ سك هلغشب هلغثو ىذملابع ضاوت انا ليل ذا اضيأ هلاح
 هلاراعت هذ خش نا فو_صلا سا كلام هرك اماوهف-تة:ىفةدابزد-:مجسذامىأ (رعشلا

 ممتسملب يسيسسُمللا

 اراهظا
 ةءقاولا كلت دعب هنامةلاحىلا هر عةدم ع.مجىفىأ (اهلك هنايحايك اب لزب او) نسح أ ناك ةراسعلا:ذ_هريغ ىذاقلا لاقول ىلحا
 نوكسفءؤر(سشعلات دن ىح ) قكبهنا ري غودهاكم نءوأع وقمهنعىلاعتهللاىذ رسذأن عم اح فأن باكو رى ( يكب لمقو)
 ادودماليطت_ءاقشىأ(ادودخ |هدخف ع ومدلا تدخن ا ىت>) ضرالا لعهعومذ عوقودرثك نهىأ (هعومد نم) شك اوه

 ليتو)ديداخأ هعجدرغمو هودودخالا باك أل :ةىلاسعت هلوةهنمو ضرالا فل وطل ار فخ او ىشلاك ارثأهدخىفترثأ ىعملاو
 مث معاش رااركش هير ىأ (اعض اوهدادزيف)هتديغىف ىأ (هيلععانثلا عمق هريس فرعا ركنشم جرت ناك) هريغو فاشكلا ىف اك

 دنعانا.>اهكرتل هنرتج اوأىأ (ارا جك تذختاول) هف:صمىفةبثىفأن باو دهزلا قدجأ ىو راك( مال_!اهيلع ىسعل ليقو)

 لاغشالا نافنيغلا عقب ىاغشب و هتمدخو هنفاكب و هن ىاقى اعتب نابىأ (رامحىاغشي نا نم هللا ىلعم رك انا لاق) هملاةجاحلا

 هون ىأ(رعشلا سدلي) ناك هناء ران فرك اسعنباو ىبعشلاو دهام وريع نب ديمءن ءدهزلا فدجأ ىو راك(ناكو) ةّميدر ةغل



وابنك م ىأ( تدب دان ب : لو) هثرو ىأ(رجشل |لكابو)
عمج (ىاسالاب أ ناكو مانمونلا هكردامنيأ)هيلا ى

 هيل ا( ءأمسالا 

 نمهيلا بحأ ميرم ني ىسعل لامت:ت اتهم :اكةملك نمامهنأ ى: 5 ظفا , ربرع !ادمعنيدعس نعدهزلا قد جأءاوردقو(نيكسماي هالاقي نا

 4 اب سامعنبأ ران تاس ف نيادعلا اىفاضن ادجأوا هراك(ليقو) نيكل ذهلاقي نا

 ليالا ميهاربا نبا ساب
 ةرخخ ىرت تناك (

 ناك ىذلا ىأ(لقبلا ©
 نم4-جورخ دعبهلكاب

 قاطمهيدا ارااوأهتاروأىأ (رح-كلالك أب ّ و) ءايرلا ن ههيقاملل_ضفأ ءءاغخاناؤددهزلاراهظا

 ىأ ماني ىأ(مانإ هت ةوىأ(مونلا هكردأ امي )هي. صدتوأ هك اي(تتبهلن ؟«لو)ازوحتتاينلا

 اهيىداني ىتلا ظافلالا ىأ ىاسالا ة>سذ ىفو (هيلاع امسالا بح ناكو) هيفليالاهيلع ن<ناكم'

 مظعت 2 ناو دمام نث ه-ءلاعلمقول-ج وزعدشاةمظعل عضاوتلىفة- غر( نيكسمأب ها لاقي نأ)

 ناك نيك مار ءاسنالا نم مينا دحألاووأق هلل مظعت مهم اضدتو مهتبحو مالسلاوةالصلا مهيلعءايدنالا

 هللا ىل_صانيدت مظ ءابانمأ دقوهى ضرب ناءايدنالا نم ىذ ]عم .دب الذ ةيصعمو رغك مهريقحتو هلاريقت

 ىلصه“ مرحو هلاريق ونءدنعانن اوصأ عفرتالولوقلاب هارهخنال لب همساب هيداننالن أو سو هي ءاعىلاعت

 ةالصلا مهلععأي ءأم :الار 1 ق1 اااه ودابب تاساك أ. ههرحك |ةيملسو هي لعام هللا

 ىد دربالنا قع ىلعسكت و هورق ةونامال_نأا 20 ايام هقم آل تم لكك ةمالبلاو

 اذه لله كسب يحأ وهاش الوسع اعق رطا الو ملي وتجعل انم ر ارقهناليةناف هربق ةونم عد

 هلثم عقوأك هعاك .:اوهبناعالا نعسأ. !اريغنت كلذ, نودي اراك شبين ل نعزا

 كلذهءلب اذا هش اوهالصل اه اء ىسعناك- ةلسو هياعىلاعتهللا لصان مدن قح ىف نيكرش ا

 مأ لاموذوهأ هنعلثا_مهأ اذا بمآن شافو انت يباع تخرق نوت ماو ١ ١

 ىتمأوانيكسم ىيحأ مهللا هثاعدف لوقي لسوهد ءاعىلاعت هللا لص ناك اكنيكصوهن ولو ةيقريعف

 ةيهاتعلا اونألاقأكو نيك اسملاة مز2 ةرشحا وائيكم

 نيكسم ىز ىف كامىلار ظذاف مهلك موقلا في رشتدرأ اذا

 نالؤ لوالاامأ باوجللالولاو للهجواللوتأ * : رك ذين ا نمره نيكلاوريقفلا ىلعمالاك لاو

 0 < م4 رش نوكم ؟قةئكسملا اراهظاوةينامه رلاه" مأىلهبلغ مسوهيلد لاعب هنا تصح

 اماو هئهنل رمال را عت هلممزحملن ومهم راو- صاوخو مهموم نمل غهباطخو هنادامم

 ف در ولاعب هأ و5 ةوسحاو وهلم :راهطانال حصد الهسمغ ىف: مذموم وأمه :راقك ن مزعج نالقىناثلا

 هيلع يعل اك ةماك ٠ نمامىوردق ومهف ىفدأ هلناهسكع ىف رصوهقالخ ىلعدانم ءادنلا

 اهجوتم قرب اهئامخرصم

 نمهنطدف) ندمملا
 ضي ةنءافلامضد(لاز هلا

 سوماقلاىامىلع نمسلا||

 تاكل ل لس
 هءاوصو ل ةفءذطلاوه

 وأ لي وطلا نم لاقول
 ى-< الو ىمتت اعوجلا

 وهوىعدلانعومد_ءب [[<

 عر الا قايم
 لاقو)ىرت َك هل-لعتو

 (مال-تلاو ءهالصلاهءلع

 هوك اكاداور اك

 اعوقرع ديع_سىلأن ع

 ىليقءايدنالا راكدقل)

 رقعلاب هدد هل

 0 "كي 1 دك ه(نيدمءامدر والمال اوةال_صلاهيلعىمومناليقو)هرخآ "قاهيلا بح[ متبل 1

 ىأ (لمقلاو)همعطم َن امد هدو افوقوم اههنع ملاعتهّنلا ىذدر سامع نبا نء متاح نأ نب اودهزلاف دجأ اور ثيدحلا

 ءاملاكلذ ىلع ع عش ىدبا قلقرصم طءق نمد همرفاملزاك نيدمءاملإ سوهياعملاعتهلاىلدهدورو
 هندبو هونك هنرثكب

 ىضر (ىيلاءاطعلا نم
 تاياماعو لو ملا ءاذقب

 ىقبأو ريخ م هللا هدعأ م

 ىلاعت هللا ىل_ص ناكونآر علا ةروك دما ةقلاسلاهتصقىردك أوأل->|رمىفا م رصم نيب وهندبو

 ىذلا (لقبلا :رضخى رب ناك ) ودعاعمأى رت تناك ىحدي دش عوج هيودازريغ نم اي ةأح لس بو هيلع

 هتمورأ قبنالىلاتابنلا نمرج_ثد سلام ىل.ةلاوهريغدحملذا مسوهيلعىلاعت هللا ىلص هلك ايناك

 بهذمفعضودو ةمجع :ىاز وءاسفلا م د (لاز ها نمهنطيىف) فورعموهو:ذ_أدعب هوصأب

 ءايدنالا ناكدةلو) 0 عك <١ هاوراك ( لسوهياعللاعت هللا لص لاقو)محالا

 ءإ اطعلا نممهيلا بحأ ) ءالتبالا(كلذناكولمقلاو رقفلا.مهدحأ)همئانو لوعفللءانبلاب (ىل دي ىلبق

 , هن هملاءركذإك سبل ثيدحلا ظفاو مهدتعاوئرلا مذ ناوهومت ةلياق«ىمهمتادعأاىمهنقيتا (ىيلا

 اذه فالؤاادر وأدقو

 ل_هدقلاىف ثدحلا
 ةكلاثلا هلا نمرعخخالا 4

 لا ل2 0 س2 222
 ينللناكن او هلي ىح لم.ةلابىتريل ىنلان أكن اءالبلاانل فعاضيءايدنالا ارشعمانالسوعيل ىلا عتدتلاىل_ص ىبنلا اقف هلوق

 ءاحرلابن وحر فن اكءالبلاب نوحر غيل اوناكمهناو رقفلابىلتديل



 هنراقح قريزخملا عمدت ر ااماظعتنسا (كلذ ف لي ةة)كنموانمىأ(م أ ١ بهذا هيةارت ري مال ااوزالل هلا همأعى سعلاقو)
 م -مطاخاذاو ىلاعت هاوقلو هك 5 ىتاي ءةداىلاعتو هناح بس دأو غل هبطت لاىأ( ءوسأاب ىطذلا ناس اووف نا درك ألاعف)

 اددز ىأ(سشعلا يد ماعطن اك) «نعدهزلا قدجأو متاح ىلأن ب ماداور [ى(دهاحلاوو) امدلط اولاو نولهاملا

 ةمعنلل اضفرو ةعانقو

 ؟.. )كلذ عمىأ (ناكو)
 (لجوزعمللاةيشخ نم
 طقهنأ عمه-ةفاخمىأ
 دوما ى>) ةيصععمهام

 (هد-خىف ىرجم عمدلا

 رمااك ىرح عضوه ىأ
 هعمدرت [نمهه>وق

 هلوةلهرربه<ةرعممدشل

 انءاىلاعتو هئاحمدش
 هدامع ناسهدهللا ىذدح

 حملك 1 ,ناكو)ءا+ اعلا

 5 اطل اًكالثا سحولا

 سأئلاب سشانكسالان ال

 سالقالا ة_مالعنم

 وهو (ىريطلا ىكحو)

 نء) ريورح نب 1< مامالا
 نا)هينمنبا ىأ( بهو

 ناكم السلا ٍهياع ىدوه

 وه( شي رعب لظةسإ
 نادع ندم تدب

 لاقابياعلاظر و بصنم

 طوق_سوهىلاسملتلا

 هنومشو ىداقلا لصأى ال

 ىأ ىتار_ءلاةءاورؤ
 قالو ىهتنالظة سال
 ملأ د ندع دعوودعت

 لكابو) وق نم» :لعب

 نو مظن (ةرلقننم
 ةرق-ىأ فاةنوكسو

 نم) ءاهتلاة رق هنمو

 هب( عر موك مك الديىأ( رجح

1 
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 لاو ءالب سأ: ااد_ثأنمهللالوسراب ت اق هنعىلاعت هللا ى در رد درعا رانا هللأدجر

 ىلديو لمع ٠ ىد- لقلب ىل“ ديم هدحأن أك نو اصلا لاونم ممتتلقءاملعلا لاقنممثتاقءاوننالا

 طرشىلع حسرخت وهو ءاطعلانأند أ نمعأ المااناع رقدشأ مهدحالواهسلي ءامعل امادحالى حرقفلاب

 طلس, مال اوةالصلام ريلعمايسنالان ىلعلدب وهوليقايثدلاىف ةعلا نم ىطعبامدارملاو م
 عبس ْنِ !نعلةنىلاعت هللا همر نقلملا ئاناالاة بر مشدْلا ضار ءالا٠ لاا كمه وللا نيا

 0 سو هادو لتوءاكيركا ودلع قال فؤيد ؟:1ل ىلءقلانا

 هلع هللا لص ىنلانادت ءىلا اهت هللا ىذر نسحل ا ن علام اضن كل |رابملا نيا َن دري اولا معننا

 هحازعلادةءالل.ةلاهنمدلو< الش هرمسلا ددسسح نأ رهاظل اوةالصلاىف لدعلا نسق ناكل

 مالسااوةال_لا ل نيل اهنا ءارققلا نم هءايث فدجو:ناك اغءاو فيرشلا
 ديهمتلا نعول ةنام هيقاشاذ_هوىبتن :!برقأ ناكني اصلل اتا كن .دح ىف ىلذدي ريمْض نأ ل يقولو

 لاقو) ةرخ "الل اراظنلا ف مهتمهولعوم السلاو ةالصلا مرماعع| يدئالاريص ىلع ملي اد هلاةأم.و مدقت دقو
 لهاحاوأ ودعلاوأرغ ةاكل اهيدارب نأز زب وتو فو رعملا نأويحلا يدار ما( هيقلربزتخ مال- أاهيلعىسع

 ناش (ىفهكليقف) ةمالسلاب ابودصمسهذاىأ ( مال سهذا) انهبسا:هريغا-يحص ناك ناو
 عقدا ىلاعت هلوةءالع ا !!ىلا_لدوعأنأءرك ألاةف)ىتمنيالهناف هل ةىذلالوقلا( كلذ)

 4 يلع ى< اعط ناك متاح ىفأن باو دجأ ءاورأك (د- هادم لاقو )هب لمعلا ىف. ةرتو ان ل ال

 ةيشخنمىس ناكو) ة ةمومضم دع .وعر زر يغب جر ك ىذلا ت تدنلاوهو(بشعلامال_بلاوةالصلا

 اًضفخنم هنابرح ل عراص أ (هدخيف ىرم عم دلاذختا ىح) مظعت عم_فوخةيش او( لجو زعدللا

 هنيلعىلاعت هللا ىف ص ى د ناك ى أ ( شحولا عملك ان ناكو) هيف هنامرح ماوديهريأ امل هريغ نءازم هدم

 طلاخ الث) مهعمنوكي وأهم ةمهغلاب وأ س نه>ولا اهنكس ىتلا ةيلااراغتلا ىف بشععلا لك ايه -سو

 نءدهزلاىقدجأءاور رك ذاموهللارك ذو :دامعلا ن 0 يرضع ومهرشاعب ىأ(ساقلا
 لكوه(شي 0 ناكل اودال_صلا هياعىسومناسهو نع ىريطلا ى>و) ىنالوملا
 ةين !ىفلكاب الفةرشحنز زود( رج>ن رهترقث ىف لك اي د)الثهانابنوأ اب شخوأ ناك ةميخ هيل اظتسبام

 اذا) هسيشابتم ترشد وا ياعسكي ةرقن ف هيرشامعضي ىأ (ابيقعركي و)ضرالا نما عطعضن و 5

 عدجار اهيفرعم ضو ضرالا ف هام نهاهسمُغب ةبادلا برشع ركلا ىعمل أو (برشي نادارأ

 امو ىلاعت هلوق رسله ودهصت وام_هردهتيطعأل وقتك اه-سنح نماه ريد 3 اوأةروك ذملاو رقذلل

 ىعمل -هقوةمأ 1ااباهمفب 0 (ةادلا عركت 5١ هرع نم ص: 3 روعم نمرهدعل

 اليةملك ذا (ه-مالكن مهمر ك أاعشاعضا وز برش هسأربوصو ر-ملال خد 8 رك

 ىف) مال_ااوةالصلام- ماءايسنالاىأ (مهرابخاو)اميلك.:ىمومهتلا ماك لاف اك ةط_ساو
 ريسفتلاو ثددحلا سك يف( ةروط- ملاك دوةعملالدقلا اذهق تمد“ ىتلا كوع ١! نم( هلك اذ_ه

 | عضاو لاو ةعانقلاوربصلا نممدةتاك قالخالا : ولالا ىفم_متاغصو) ابياعلوملا

 ا
ٍ 

 نسحو) أهتم هيريشدقءأناالو فك ريغ ن مهيغبءاملا ذخأب ىأ ( ارق ءارلا عشت

 ناىلاءامياهيف و(همالكن مهتلا هم 0 اامزهمار كالو (قاح داون ع و رانا ىأ( ب ادلاعركت برش: نادارأ اذا)
 ىأ(ةروط سم هعيمجإ) ىنعملا اذه ىف ىأ(ءاك اذ_هىف)ءايدنالاراث [ىأ(مهرا م[ءاو) هلاحرخآو لاك اذه هدهز

 فالخالا ن نس>و) مهتاوذلاك ىف ىأ(لامكل !ىف مجتاصو)ةظ :وهكموةطوبضموةب ودكم



0 
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 لئامثلاو)هلوقن «مودعتأم وقالخالا نمهلءذ مع #«تذتنالاوهو ةروصلا ع.جروصلا ىفاسماثلا لصأ ىف عقوو(ةروصلا نسحو

 مهقالخأن سح ومهما س !فطاب لا وى لا ىفءأم باما» همم 7 اما

 ىوعلا قالخالاردارب نين 00 1 ب تا 5-5
 ىقوةروط_ماهئاىلوالا ىفربعو (ٌةروهثمقو رعم) راث ”الانماهنعأ نيام لئامشلاب و ةيعيمطلا
 تلم هو سعملاب كلان ماهلقنل جاتحرابخاللوالان الو ةرام .ءلا قاننقتءو وهم اهتاردذه

 لعيلر 5 ذاماهحم 00 | ةداعإلا ةحات ع رم غور وهدم ةنودما توك !ولقعلاب ردت مه ةثال

 ءايدنالابةةلعتما ارومأت ةكس )| صعب ىف ناك ال غةمول_عماهنا عم (اهبلوطنالف) مها ضةومهردق

 تافتللا و عال مك دوك اصل عع نس د هالصلاموملع

 ىلا)ىيدبلات اهدلالا خمور كذاعهز وح 00 :رعمدب رتامر ظنا سئاحلاب فاطعتاوأ ىذعلا ىل

 فنصملا وهو اواو لدبت دقو ةزمحلاب خر وثم عج (نيخرؤلا ةل وج عب بنك قل“ اعف قتو(هدحتام

 وهوأ:رقملادلو زمثداحالراعم_سمخرالان م هإ-صأ ىف رع ظفلوهو فو رعم ندوهو خرا“ اى

 ضعب بدك ىف( و) ه:ءىلاعت هللا ىذر رعنمزىف ثد->املوأ وأواد-_تدرعي وهوزو رهاميرعم

 روك ذاا(اذ- ه) لاثهأ(كلذ لاا رمسشقملا)

 لكس اوأمك با ع -!|اذهشءدصت هلاس“ ناباط#اوةيضارتءاةلج (هللاةمرك كلاش آدقلصف)

 هدو رءاك6ا ردقمانس 1 لوع-ةمول- 35 هسقن نمسا دي رق هيف سو نام ىلع هش نم

 وهو 3 ودملاةدو مهلا ىأ(ةديملاقال- الار ؟ ذنم م) قأ وسامة رقب عنقمهيفاموأهةعمسو ١

 لاص+و)ةةي رشلا مب ركلاىأ(ةديحلا لت :اضغلاو] همدقتزا اود ىلءءاثيةدن ”الانوأردقملانايب

 دلل جاة<ال ليلقلانالةرثكل اديفيدقهنامدةتدقوةدود_ءملاةريثكلاىأ (ةديدعلا لكلا
 هيلعملا ءتهللا ىلص هلاوتعص) كاان ضوأو كلانس ءأ ىأ(كاني رأو ه)لوالادارملاو إلا هيداربدقو

 0 اسةيدد هان و نيدحو دق «مالو م < (اذم ميا 20 ة>ىفةح رضا بنوك ىأ (مو

 ماللال ديف اكلاب انيكح خسنلا ضعي قوالةوأني ورىأ ةدحو ماس انءلجةخسن وان واح ضوأ

 دقو ثيدحلا ىلع قاطن وهيل علادلا ائدلات :امالع ٠ نم قيياموهورثأ مج( دان نمر اولا

 فوقوملاوأ عوذرملاثيدحال لماش !اريا قاطمهيدا ربو م.معهللا ىذرةياحعلا مالكو فوقولاب صني

 ىعع ىهيمر دصمهنك اسفاقامهّمدب هنوثلا ويلا تفي( عنقمعي ةأم) انهدا 0 وهو رباك الامالك و

 ىأن اعنت ومةقمدهاش لاقي سوماقلاق و ىذ رلا أو هةعابعلاهنأم ىنعع ةههشم ةفصوهوأ ة-ءاذقلا

 ردانهناالا بوك رم ىءعبك م وف هغص نوك العم نا بالا نيالاقدقو هتداهشد ىتّتكي و ىضرع

 دب ىرجتلاو دلل ارادابمق هم ىلاععت هلو ةكدب ردو هو ةغلاملل هذع لدعف هسفن عنقملا وهم هرك ذاَخا نهىلعو

 نمد: لل يلدلا نهض:ةرابخالاو تان" الادذهو ىل- ِهلدلاهيدا رمان ع نمل -.ةاموءا ءلاوؤو نءنوكد

 هيلعىل اعت هللا ىل< هنأ ث ىأةيلاحةلج ( (عسوأرمالاو) مالكلاق نو رلسهذ فلك" ىن-علإ افلا
 اهرصح تارا ناسا هتسادع نارك اومأت 0 ذاممملظءأهماقمواسو

 فصووملام هيقونامزلا ىنف» # هتسكدم .غصاو نفت ىللعو

 هتوعن لوح راكفالا هيف لوخت ل< ىأرادو فاطاذالو<لاجنم م لاج نم ميلاو مبملا حت (ٍياباااذهلاجش)

 الف) م ماوخاىلا ةقفشلا

 رك ذب ىأ (اهيلو-طت
 ابيأ( تفلت ال وزاهعيج [|ك

 ىف :دحتامىلا)بطاخملا

 (نيخر اضع 117

 يعدم ىوارلاو زم

 ءامسنالا حرا راو 00

 ىأ( نب رمسغملاو) مهريغو 5

 هولقئاويف مهنيعبأ“ 1|

 نلاخيامإ مه رأس اك 0

 هانرك ذىذلاىأ (اذه
 ةئيادلا مهري قمع

 فادحدلا ءاماع نع

 مهرايخو

 ( كانت آد (لدف)

 ءلائملعأو كلائمطعأ دلانأ>

 ءلانم + | ةح رحت ةخد 0 ىو

 لوالاو كادت ىأرصقللا
 ةل-ماد- ءب هلوقل ىلوأ

 ىف وةيئاعدلا ةضرتعملا

 ن-ههللاكمرك أ) هلوق

 (ةدي لا قال_خالا رِكَد

 نءناىعد.نأالا مهللا
 قالخالا مم ءامأا قع

 لئام_كاىه ةدي#ملا

 لئاضفلاو) ةديعسلا

 ةعيركلاىأ (ةديحملا
 لاكلالاصو)ةميظعلا

 ةل-ص عمج (ةديدعلا

 ىأ حاب هللا ىب_هع
 ةلاتلاةدتعملا ودكم
 لامج و هتاذل اك ىل-ع

 هللا ىلص هإةم ا اا هتومسش ةم-هنواهت اورد ىأ(اهتص)كلانرهظأ ىأ( كاذب رأو) عركو فرشولسو هيل ءىلاعن هللا لص هناص

 حقب ( عنقم مف ءامرات "لإ َن هلا :كحو هوقب ىحدلا ىلع غحصتوأ:: -د ور واندر وأ ىأه د>وفمالق مك(: ورع

 اذهلأجفإ بت ١ رم عيمجانهر ك د, نأ نم رك ىأ(عسوأ هسبقانهق) ناش !اىأ( مالاو) هرك ذب قدك 7 عياةاع كانو م

 3 وتس يأ ممل ةدايزو مك كاب (بابلا



 شب (مداقت نود عطقني) دتعمدح ىلا سبت داك «اللد وطىأ (دتم) هت صومتعنةهجنمائأ (مسومب اعلان لصق

 0111 مولد هل (الذ الاد صم ىععلادلاما>عاز وج وه :انفىةحتريغن ,موأ“ -عارقر وصت ل-_قىأ هلم هملاد منو

 فصووىناسملل !لاوالوظو اًضرعدو دممرماك ع اتم ىأ( رخ :از)هيردك وهتعسل ىذلا اىأ (هصئاصخمل ءرخ و و ريلا اسم ىلع لاد

 ىلاءتهلنأ ى كرام اء سامع نبأ

 عد لك 5 "ايد امو

 3 هردتحلملا

 هللا ىدر ٍرعنءىورو

 لاه ا كلا لرسر
 3 ا الز سوديلع

 ردوا ”الىأول تو

 5 هدعب 0 نيح

 قدردك هوق- ص ترو

 هناىلاءاماهيفوهتحاس
 ءاماعاا نمدحأ لص

 هما>وهرب رب ن«ةياغملا
 همرك ل>اس نمةداهنالو

 انكملو)لاواذلو هملعو

 ى أ(فو رءملابهيقاشنت أ
 ىلعهق- صو قانرصتخا

 ندعم فورعموهأم

 قمرا |امم) تاماورلا
 (دوه-كملاوعيح ىلا

 م )نسما هين رمى ىأ
 قانرصتقاوتاعذ-ملا

 فورسءملا ىأ (كلذ
 (لك نمر قب) كلاذها
 تا
 نيمزللادب انا :وفاكلاو

 ةل-ةلاو نا:ءلام-هو

 ل-هن ىلع ىأ ةرمكدلاو

 ردك ناوابرلا تيدا
 ةاةىلاىأ لقول اهناف

 ىلاعت داو-ةلصاقتناو

 لاق داب رْلا ضرغلاو صقنلا ص ةلاواهيثةمجعملاداضلاب( صو 5 نهصي غو) تاودصلا ىف رب و اي رلا هللا ق>؟

 قرخازتار ةوءئاضموهتعا>هقرداخدسأ وهثاهسوهئوضوقرهأب ر ةوهلاةتمهنع اا

 هياعىلاعت هللا ىل < هةحىف) و4, ا ءىلاعت هللا لص هن سادعو هلاص نعدر معبأ !!اذِهَو هتاعضو ا

 اهلحمدعسابتماظعوأترثك نءوى ك-فعساو ىأ(دن) اد اعتلاء اع أذ لاقيامىأ (مسوأا

 ع لاف نود 2 ةني) هلوقب هلم هه سد م م «_يفوهنعةرامعىلاعلام أةلاو سا الا هداك

 عولب نود قى ؛ وزحعت نأ قد رطلا كلاس عاطقئأو ى يع رطلاىلام يدوب كرلا مدقكي ن هوهوىلءاد

 نيذلاءأم اعلاهمشو لب ءوطدن# قبر طر سو ءاءىلاعت هنبأ 0 1 2ع ةراعم ساهيفتا تاغ

 نءهزجعو قو رطلا ىفمهيدهب واهب هنمنود. فت نمهمشواةيرطاو كله١سكرتاهةقر عم نوددرب

 ةجلا ىنعنالتماعإم ليلدعجءالدالاو ليدل ىدتويالا هيف فقو وعطقنا نمياههنك ىلعفوقولا
 عملا عمج و هفل-دادو 1 :ةلدأ عمجهنأ ل -- ةوءالالدأل_صأو ىن عمجءا سناك ةلباس ل|ىداه ىععلبا

 ثداحالاوت ا الا ةلدالاابتي : اعدب أول ل سو هيا عىلاتعت هللا ىل- ص ءهيالكو ةساكك | ع

 لامءانملاو باهزلا ىندعةلمهملالادلاوءاغل اهداغنو هذمدوصعملا نيب دأرب هر نيل ةباصتلالاوقأو

 هيعمشملاةفاضانم(مصئاصخ لعركو) غار هب هري_هل ه>والو داق نه هلاما:ةزرلادهن ا ىلا»ت

 نمءاملاهينس خوي اموهوولد عمج ٠( ءالدلاهردك- :ال) لاق هناك !سكعي دقوءاسملا نيد اكهم.شملاب

 حمشرتوهو هوامر دك هيذهمط كل هل ؛اذاهنالدرح 1 عولب ماعنع ةراسعورب دك: مدعو مدالا|

 انكدلا) هنرثكو مهتما ةراشاهيفووعصلا الخ ردكم ن نمةراعمسالاب ص ةحيالصشرتلا نأف هيد تنل

 ةحرحصلا تل“ كلاىأ( ح_يدعلا ىفهرشك ًالمم) سانلاهفر ءيىذلاروه-كاا (فو رعملاب ه4 .ةانتأ

 3 رك ذواج ره ىلعد هنعاة>. دحر غثد داحأه- م 2 رار رع 1 اهلوقير ع اوةم_ سلاح 3 اك

 ىتلا(تاغنصملاز هر وه-كثملاو) هلوقبه-ي !| راشأإك لئاضفلا نماهف املاهدر وأ نينصملا ضعب

 ةحسن قو( لك نملقب 1 انيفدك اىأدام رأ راوهنأذ د :أىذلا( كلذ 5 :رصةقاو) يحصل اهيفمزتليل

 ىععلذلاك هللا ى-ه: وللا ىمىماللادبدكتو هفاقلا مذ لقلاوءانرك ذامسدالاورثك ان

 ضيغلا( ضيف نم ض دعو ) هنةطاحالا نكمالهنال عملا ن 9 اريثك الءنءالماقارعأ انرك ذىأ ةلذلا
 هنادارملاو صةناذاءاملا صاغن هقمجملاداضلا وق ا نو ا نيغلا حقب

 هنادارملاو بك تنأو قةداذاءاملا صاف نم َه ةمدععم ا ةضسح ةانثءوءاقب تيا اوليلق

 0 همت نأ) رطاخ هلرا اطخ ىأة ءاورلان هالىأرلان هوه (انيأدو) نان ةواو قامطه قو ريثك

 (نسحلا ثيدحرك ذب) دال اذ_هىفا هو ذق.سىلالوصفلاهذ- هةعاخ لع ىأ (لوصدفلا

 نياهجرخأو هلئام_-ثىف ىذمرتلاهاو رىذلاهه+ج وهللا مركب أ اطىنأن ب ىلعنب ا ه-:ع ىلاعت هللا ىذر

 نيدنهوهو(ةلاهىأن ء)هخياشمنعىلاءتهللا هوان علاء ىناري_طلاو ىهلاو دو 0

 نياهنال مو هياعىلا_عتهللاىل- ص هللالوتراسدب ره_:ءللاعت هليا 1 ىلاهعلا ها اه ىلأ

 هنمح رثو 4-- ءاع مالك | مد هي دقو امنع كانت هللا ىذر نينمؤملا مأ د 3 ١ وحح ثدي ةحد

 ريس ةثفظء(هفاصوأوهل؟ ”اهشنم) مات 2ك مول عج وورك َذاَإ ءوهو ثيدحالريمضلا (هعمل)
 مش ل ا طاف تاعي سف 01 هس 18 تا يي ل

 (اطيتك)
 وهورب زغفصو نهريس تغنبانهاذيت آو ىنعملاو ماثالا ضافو ماركلا ضاغلاةيوريثكن همزاسلق ىأ نعد :نماطيغى كفل

 نديأبلااذهق:دراولاىل(لوصفلاءذه ممن اني رو) ىلا رك ذاكاننقت هرامّثعاو اذمك انو هلمقاملاريسشت ]عج نم ىلوأ

 0000 ااا الراو عتهللا ىذر بلاط أن يىفعنباى ان 421 ثيدحركذب) باتكلاةإمج

 هقادوأ او )لمو هيلعهللا ىلد«ةالخأ ىأ (هلئامشنم)ه فن هرادحشساوأهثي لح عامجتسالىأ م ةوأانأ ار هل اول ةلع(مع )دنهل



 2- ,فاوالج ىأ (ةم اك هل ج) هش دحق ن-سحلاوا د:هلاخدالدى أ(هجافدا وز رغساأ ردنالاور .غهءمكتلا_ثارم د ايشىأ(ارب ريدك

 ةيرتش) هماسعزت ةتهشد د علل نان: ارواعأ مقلع قلت( و)ةيبهولا ىأ( هلئاضفو) ةيقلخا هلئامشن ,مىأ(هريسنم)

 )ظء الاد ع نينيسحلا ىلعونأ ىذاقلاانثدح) ىعملاهشي رطنم(هلكشمو) ىنبملاةهجنم 0 .رغىلع ) هإ# نييدت ىف( فرطا

 طر رهاط نب هللأد- + مع .اءلاوأمامالالانت دحىأ(انت :دح ةئام سنو نأ ؟ةةسهملعى ةءا رغب هللاهجر) مدق# دقو ةركس نياىأ

 ىأ(تب دالاد .ةفلا) ك- ] ىرأم ,خانمض فك رخألاقىأ (مربخأ) هيلعتأ رقةخسن ؤو ب صنلا,(هيلعةءارق ىميمتلا)ةلمهم

 ١5 © نيهللادع نيد ركب ونأ)ةيبرعلادعاوقل اوةيعرمتلا ل5 ألا ىما عنيب عماجلا

 ليةوهركس وهغلاذائدلا جمدأن فدل اىأ(هجامدا او)هلعاقل فاضملا ر دصملا هعجل وقم (اريش ريعكا

 0 :الجامدالا لوعفم(هلأ ءاضفوهريسنعةي ةاكدإ-ج) ىلوأهناوهناقت اوهماكح الدار 1

 ىأ(هلكث موه ر ء ىلع موطأ هيدنش هلك وز مم>تسأو ولخداذااح ومد عمذى "رهو الاةلاخدالا

 نينيسحلا لعوب ىذاقلا امدح هييكرت نملك ثءاموةغللا سي رغ نم ثد د | قامدي هدملا ق نعمت

 تمد_#ىذلا:ر كس ني ىلعوبأ ظءاحا مامالا اوه(ةةامسعنو نامةن_سهسياعقءارق رق اظذاحلارع

 ىمساباومست ثيد> قدرامو زئاحةيد كلاءذ مم. ةكذلا( 0 هاجرت

 كلذؤ القا ءاملءامبتب عملا ىلعو أبوء عىلاعتهلل لص هتاي> ىلع لو« ىتننكي اونكنالو
 ةل-هبق مك ىنمل بوسام( ى ميمتلا] +ةجرثت تمدقت ةلمهم:اطب(رهاط نيهللادع) الخلا نم

 بددالا(ىروبا ذل ن بسلا ني هللأ د .ءنبد ركب وبأبيدالا هيقفلا عريخأ هيلع تأرقإةروهشم

 ن_سحلا نيدجأ نيد هللا دمع وأ هم قفلاخسيثلاو) ٠ هر وه-_ثملارثع ىن الابدالا مولعب فراءلاوه

 داد_ة*:ورصم جاوب رخآى رق مسالا اذهب ى مستو سوت ىرقن مةيرقةيدمحا بوم (ىدهلا

 ةءسن نعت :مجعم نيشوءاخوةحوغمواوب( ىثخولا رفعج ني عنب نسحلا ىلع وبأ ىذاقلاو) ةماه !اوأأ.
 امواملا اوهوناه :ريلارصّق اه-بلعو .هلوالا هحصلاوةلمهمعاك لبقو خابلا-عانمةي رقشخول

 هنأ رقأ نمهوهو تيطلاه_:عمدح وةعاجنءىو هرب ىز خامل ارفع نيدجم نب ىلع نب نسحلاةلح رأا

 اريفاع قو ةردقلاب مهتاهناالاةذ ةورعمه مج ره ةوهودو | ىأ ننس ىخاءلا ىلع نب نسما هنم عمسو
 ىلع مساقلاويانث د حلاقة :بنوأسعو تسهرعو خلم .ةئامعبرأو نيعبسو ىدنحاةذسلوالا عبر

 ديعس وأانأمأ )لاو ةقورعم ل دفعا طا .ذ ةمدعملاءاخلا مك( ىعاَر ا ن سلا نيد م نيدجسأ نا

 نيمئيف ادي عسورأة قتلا ظذاح اوهورملا اءا ارواميةفورعمتدلب شاشل ة بسن (ىشاش ثا| تدلك نيمئنحلا ا

 سج ةن-_سؤوتهرغوىذمرتلان نم عمس رمااءاروامت دع دنت 1( تءاض رس ل

 ا عا اظفاح ار وسب ىمنعن ب د ىسعو:أانامنأ) لاو امئانونيت الثو

 حارخلا نب( عد .ك وني نايغسا:ةدحلاو) مدقتاركةلههمءاروواولا نوك بودلحوملانيسلا تفي ةر 0

 (حيجانئدحلاق)نيئامونددرأو عسبستنس وتنزيل قةجرت هلونذ للا باح هن :عىورد وأ

 ردك هلو سالك قولا 1 وتتم سو لا درقملاد عج رغد مدير

 7 ٠ اورلاقزطد_>ًاو هوهريغدم» ,وأهدبسىذلا (هناثكن 4 الما) محا نوكسوةل مهلا نيعلا

 هول_صخأي هفالخع_محصلا هاك نمكي او رلا ع هنمىو رامو هياتك لح هصلا قالا نمت أومعملا

 نونجتفي(ىروباستلا نسحلا

 0000 زك اسةم>مق

 ةمجعملا برعم ةلمهم
 ايشلاو)ناشاركدلن
 دع هللاد_عونأ هيقفلا

 ندفع أ نبا

 بوسذلاىأ (ىدمحملا

 دوج تع ادع 0

 لوع_فغملا ةخ :تعص

 نيل لش ضاق

 رفا عج نب ىل-عنبا

 واو حقب ( ىثخولا
 نيف ءاخ نوكسسو
 ءاحلاب لبق و نيتمجعم

 لاعانءهبرقةلمهملا

 ىردجما ركيانأ جمس عب
 اظفاحلا معن 0 3

 قلم نر ونام

 نب رس ابأو ةرصبلاب
 اةوداد.-:نىدهم

 د#انأو قثمددىزارلا
 ىور رصعيس احنلا نبا

 هنع ثذح و ةفئاطدنع

 هنأ ارتآنموهوبيط#لا

 نب نه ا هن :معمسو

 دوأدىلأن دس ى ايلا

 ب ردح مهلك ىأ(ا واق)
 نيمثيهلاديعسوتأ )ان ريخأ ىأ اناسثأ) ةعاز رخو معلب وسام ةمدعمءأخ مض(ىعاز ا ن4 نبد# نبدأ نيىلع مساقلاوبأ

 وانابأ رهنلاءاروامث دحتود:ملاسحاصربمل اءاروامداللب ن 200111111 منية ودعك (ىثاشلا) ريخدتلاب( بيلك

 نباعأ( يكد ناي ةسانتدحلاق) لئامشلاو عاجلا بحاص ىذمرتل اوه( ظفاحلا)» اراوةلمملاعدشب (ةر و -نيدجمىسع

 _نوك هثولم-عمرسكب (ىلجعلا نجرلا - مع نب رغبات نرككو ا 6ع معد( عيجانت دس >-] في ءضحار 4

 / بادن 94 ةرهظ نعءالمالان هىوقأرهوهخيش ىلع+ورقملاهباتكن 3-3 ارز( نسلم لجل .ةىلا بوس1 مج

 را طر اخ



 هداقح ا ىأن وك سم د : د مالألاو واولا حش (ةلاهىنأدلون 9 ىعيمتلا هللا :عورأو ه ىكأ طذالا لا( مع 55 ,نملجرىدحلاق))

 انأىك :) حل-هوكي .اعىلأ ها ىصءءلاافوصولم#ىأ 1( امعىلاع" "هللا ىذر نينمؤلامأ)ةلاه ىلأن ملدد رحاب( ةحيدخ حوز)

 نيا نع) ة ناك !اءذ_مبلجرلا كلذ فرعي ىأن وذلا ف فتتو فاك- !!نوكس دوة>و>:1|نونلادب دشنتو فاك- لا تقي (هللادمع

 نهفرصلاع؛ مىفىوتأوهث روقل اةرادإ 4_عّدلا را وقبل صم ةطورطمر او هوةطداوالب .ىأ(ل اهىلال

 نالجر هية مس لب ممل لجرلانالعطقةمهنك اولا ا رطل اذه مث سذجم ءاورب رهن الرب رهىنأى ةرب ره

 وهفاقلطم مس ناو هس +و نم عطةئموه--جو نمل“ موهذرخ 1قنر طن هلجرلاهي5ىمسناهنكل وأ ها قدمى مس اذهل هو

 روه#|د_:ءةححوهو لسرملا ك-ىوهقةلاهىلاهذه ل ةمدانسالارم ةدالمنائئاملع ضد :لاقوةءالا ضءبهركذاذك ادبأ عطقنم

 1 ا سل نسحلا ىأ(لاقاح_ممعىلاعت هللا ىذر بلاط لأن يىلعنينسحما نع) ملعأىلاعت هللاو
 نياوهو(هللاهجر لعونأ) ىخذاقلا لاو لوقيؤةقطأ ءلأن ىنان وأرخآ ىلا ددسن ملي وحلا كا 00

 مضي (اذاذا ذخنيدجأنيأ) ريغصتلابن يحل هيفىور و(نسحلانبدجأ ر هاط_ ن5 أ ريغصتم ةلابزب سلا همق ىور و :(ناسل ند رهاط ا ىلأ خيشلا ىلعتأر قو ) ةركس

 ١ ني_ةمجعم لاذ_فءاغ

 اهدعبةلموملادق فلاق

 وألم هملادتقى لأ
 اذهناناعربلاهعبّوىعذلا لات( اهىلنالنيانع) هل 2 طع طا 0 ده راو

 ىهفو رهقلاةلاهن وو كيكو هاب وار هيفنالعطقنم ثيدحلا اذهفدمسا فرعدال لجرلا 1 ا

 انأىكد اأكيا نعىلا«تهقاوضر نزول مأةصدخ حو زتلاه أد لو نم مسةنبنملسج رانثد>لاق) يااا ا :نملل-_>ح 0
ْ 

 ءاظع ةيب رعااب هانعمو

 ||| ىذرءاره زل ةمطافو خأ هنال(ةلاه ىنأن يده ىلان تلاس لة بلاط أن يلب نسحلا نع) هنرادإ] عتق (ى ركللا) هلا
 تأرقو) ني#درط طنمثيدحلا اذهىو رثمدقت لاةركسني( ىلعوبأ ىذاقنا لاو اهمالا عىل اعت هللا 2 ار نك

 حم و ةمجعا اذا مضواذاداذخو(ىالقابلا حركا اذادا د نيدجأ نب دجأر ها ط ىلأ خيشلا ىلع ددسشت(قالقابلا)

 وهوناه ريلاهطمدص اذ-ك ةروصقمفلا أوةمجعملاذ فلو ةام-هملادوفلأو ةمحعملالاذلا ءانق وزهفا دعب وماللا

 ميج ةل مهمل اءارلاو فاكلا عت قب ىج ركلاوهللاةيطعةيسراةلانهانعموةلمهمتالاديدادا دخ برعم ري-غىلعدالقأ ل ةمسن

 ةسفورعمهك مم !نوكسفمضب و روذيدلابهداب مس و ىلجعلا فا دىنالثدآب مساج رك الب وسنم خِبكلاانزاحأو) سايق

 4 لاق) تددمتفخناوترسءةاهمال ددشاذاءالق املا ىره و لا ىنالئابلاوأ| ل-يلحاىأ (لسجالا
 هتوجرتمد_ةنملا ظفاحاوه(نوري-نبنسحلا نب دجأ لضفلاوبأ لالا خميشلاانلزاحأو) ىلع | هنامز لحأوأ ردقلا

 ا سس (ناذاش نيد نب نسحلا نيمهاربان دج[ نين سحما ىلع ورأانريخأ الق) لضفلاوبأ)هنارقا ل.كأو

 يلارسكب (نارومئا) لا دضك (برحئءا) رو رسلا ةيسرافلابهانعمو برعم نونو اأو ةمجعم ني نسحا نيدنيا
 ه-ياعئرق نعةياورلا لوا طرشوه(هنرقافه-,اعةءارقإمجعلارابدسرافلب وسم( ى ءراقلا) ةمجعمحاغب (نوريخ
 لاق) اذ_مىلاعتهللاهجر ف :ىملاهديقادل ةهيفربخأ مذ لوقف نالف نءنالو اذهب يريخأأ هللاقي هنكإ ءارمضف هيك نوكسف

 ىأ(الاق) ءزعوف

 هنو نازيملا ف ىهذلاهمجرتلج رلا اذه(ىولعلا رهاط ىنأن بابفورمملاب !اط ىلأن ىلع نبا 0 -- 4 نيسحلا نيل عنبنيسسحلانهللادبعنب رف عج نب نسا ني ى د نبد نس ن سحلاد وأ انريخأ 0 0
 ااااااا>+>>4+خج ا نط |ىلعوتأ) انيددح

 3 0 4 هاربا نيدجأ نبا 227
 نميق طرشوهوهنع.لةنزاوك فرتعاىأ (هنرقافهيلعةءارق) ن نكس وءارلارس كي(ى هراقلا] م ارسكي ؛(نار همني أ) نيتمجعع

 (لاق) ََ ءاورلا ح-. .حصت هيؤورارقالا ن مديالوة>>الوال ادن وك الفد رقي ل ناودو وأ كلنعن الفى رمخأو أن الفك ربخأ هلق

 ني ىلع نب نيس ا نهللا دمع نب رفعح ني نيس لا نبى نيد- نب نسما د ورأ)انربخأى أ (انامنأ)ر وك ذم ا ىلعوأىأ

 ه-جرت لج رلا اذ_هىاحلالاقنبح: ب ( ىولعلا رهاط ىتنأ نيابفو رعملاب !اط ىلأ نبأ ىلعنبا) ةئالثلاقريغ_صتلاب(نيسحلا

 ىربدلانءو عدلا ريس ىلع نم مثااكدانسا. فاز رلاد- همعنعىربدلان عهثام> َهلَعب ىو رلاقمانهمهب_فونازوملاىف ىهذلا

 ةما .قلاموىلا» ءايصوالانوعم ت2, رذو ىلع لاقاعوةرعرذ فأن ءتماصلا نبهللا لع نيد« نعرمعم نعقازرلادمعنع

 هيذك يىلءنالدبامهنا قالو يسون روعم هيا ن وثدلاهيلعمد زال مهتم هناالولو هن هلا افع ءضق ريلعوهيذك يلءنالادناذهق



 ارادقمىأ (أيش) مسوهيلعىلاعتدللاىل-دىنلاةياحنمىأ (اهنم ف صتنا) امحارىأ ||

 رضدال هتك هيب رطند عوضو ومو قيعص ثبد- 42 |ناهشءافنالفهضتب وهبس ىعمهضفر ىلغامأو اضن هل ظْأُىلعوهعضوو

 الاومذاتسا ]|س فهفنبك إس وهدانسا قهخناشم ذب كرينا فنصملادا رااعاو لام ىئىذم رتلادانسأب تباثهنا ثيح

 اورك ذيالن انو مزتامهريغو هنالاقيءعضوأ امسح .وأ ادمن وكيام[ هدئست وش فورعملاىذم ثلا ثيدحما دنس ناهيك ناك
 نأ ىلعنبا) ريغ متنا (نيسسحلان ىلء نيد ني رق عج ع , ق>سأ نيد نب للي همسا)امث دح( ا ::) هعضون ؟>وارهيفاثيدح

 هدخأوه- بأ نعىورب اذه ىلع ىلحلالاق(نيسحنا نب ىعنبا) قداصاا ىأ(ر ,ةعج نب ىلع امث دحلاو ةخسن فو( ىتثدح بلاط

 ادح رد :مهثيدح نكلوهقث والوهشبادحأ تأ در لاق طقف ىذمرتلا هل جرخأ ة ءامجو ىلا دجأ همعو ىروشل و ىسوم

 يفت فال ١ ىبحأن ههدادجأ نعي بأ نعى مومهرخأ نعهنع ىلءنب رضن نعهاوردقوهنسحالو ىذهرتلا هحدكام
 ىلح اهرك ذ اذك هلجارخالايدر :اوسقانم اف ىذ_هرثلاه+رخأةمايقلا م ونىدجرد قىمناكامهمأوامهابأو نذهسحأو ىدحأ

 قففا اوخأو ىذرلا لعد ةءاه_ةعوهكردنملو رانيدنيهتلاد ءوهسأ ع نءمطاكلا ىولعلاد نبا ىأ(رفعج نب ىسومهيخأ نع)

 نياوىذمرتسلا هلج رخأديشرلا !١ 1 سدح ى تام مامأ هع متاخ حاصورأ لا نيس>و لد .ىمسدأو مهاربا ودب ودهتو

 0 م لل اع 4 ااذهوةمايقلاموهىلا» يصوالا ن وعم ع هترذو ىلعشدد_>ىو روان هك

 37 1 53 ةئاعالت و ني_سجو نام ةنس يفوت رمعم ةرال هم اعسانلام < دزالا زهالولو يذك- اان تموه وهضقرو

 دق كنت لاق بلاط نأ نب ىل ءنينيسسحلا نيىلع نيد نب 000 دحلا)

 0 هسأنعىورقداصلاد # نب رفعج وهاذه ىلء(نيسحلا نب ىلءنب د# نب رفعج ني ىلع ىثدح

 .“ ع 5 ىذ_هرتل اهنعدب داو رلابدر ةناوهوعب دون مه الا ندسأ !باحأن ودىذمرتلاهنعىو رىسومهيخأو

 نيس#و عب رانباوهو
 دهم نن رقعج نع] هس 0 وه(دع نب رفعج نع هع مامأو هومظاكم || ده نب رفع نب ,ر ىدو هوه( رفعج ني ىمومهيخأ نعء)
 7 . 3 1 نب زوه(ني-س<لا : ,ىلع نع) رقابلارقعج وأ( (ىلعنب) د- يوه( ده هيبأنع) مدقن دقو قداصلا

 معان ( 1 امغللا ىعب( دنا اذه ظفالاو)امهنعملاعتهللاىذ ر( ىلعني ند لاقلاق) روهشملا مامالا نيدياعلا
 عدح نأ كي

 7 .وباوش(ل ١ ١ هناركذب لهنالة م“ هانئ عديسلا سلودانسالا ىعفنوتلاند:دكاو ىناثلا قد رطلا,صوصخت روك ذملا

 عب اذهو ىنمملا فاك ىلع نياوهنسح لا عمدحأ» اورهنارك ذيملاذكو نيدياعل ادي زْنِيَسلا ني ىلءنعداور

 ىورديت هعسود د ل هللاهجرىناسملتلا لقن ىىت>ةالصلا ةهص شد ,دح ه]ثمو تدبلا لهن ممهاك هنن اورنالّش» « رشد :سأ

 1 ةماح نع ةلاه ىنأن د لا تلاس]ن وذ وذو رعم معطك هدنس لاح ر و قافأ باص ىلع رقاذاهناىلاعت رم نباورباجو هنونأ نع

 5 رشلاههجو نمىرامىأناسن الاي ىلح يام ىنعمةياحلا (سوهيلعرلاعت هللاىلدهللالوسر

 فصوب ةري_ هلا -يصقناكىأ (افاصوناكو) ماللا نوكشوةله-هملاءاسلا راكد ى مهو هندي و

 نورخ او ىعازوالاو جرح ةيلاحةلج (وجرأانأو) ملسو هيلع ىلاعت هللا بص ىرنا|تاق_صرك ذياؤورعمناكوأ هقذ .«سانلا
 هديك كلا ةعدلا هل رخآ

 (نيسحلانب لعن 5

 نيدداعلا نب ز َر د ا ا

 ىرهُزلا لاق اخوداب 1 هدب زود _هتهوذد هنعو عجوةرب رهىنأواهمعىلاعت هللا ىدرةثئاعوه.:أنعىور
 ىلاعت هللا ىدر ىلع نم نسما لاقلا5) اذهنيسحلا يقع لك ىدوعسملالاو ةسلاة الا هل ل اا 0 رقتنأرام

 دانسا| 1 ه ىلا 1211 لاو ةيمحتلاءايلانالن وذلا وهو فاثلادنلااذهل هالو أ (دخلا ا ذه) ”ةالاثءدلا طفل ىأ( ظفالاوامّمع
 دانساةعالا<- فلا ىتح ل سوهيلعىلاعت هللا ىل صوب :لاىلءةالصلاةغص كو ,رملا داخسا نمو تدمل !لهأنعىو هرم هراال فب رش

 هللا لص هنا لوس .رةيلح نعدلاه ىل نيدنهىلاختلاس) ْن ىرعأ ع .ىسأم هن ىقروأ وقافاليادم ىلع 2-1 هرمأ ىجوأ هل هىذىلع ور ذوأ

 مالسل اوةالصلاهيلع هل صولا ريثك ىأ (افاص ر)دنهىأ(ناكو)هتعذوهفص و ىأ ةيتحتق مال ن وك وك سوءاحرس ب( مل سوهياع ىلاعت

 اهنماضعبىأ (ايش) هتياجنمىأ (اهنمىلفد»نأ) ةياورفاك بحأو ىنتأىأ ةيلاحةا وج (وجرأأنأو) ةضرتعم:ةلمج
 ةئدلاستك- !اباصأ !نءهجارخا,درفنادقو لئامشلا قىذمرتا | قب رط نمد دحلا اذهوالعوامل ءمءثدشن هنا (هيقلعتا)

 1 ظروالوأءانبم ظبط قف نصملا مسن : ايه هيلث امشلاحا رشي اسولا عمج ىف هيناعم ىثاقح و هنن :ابمقتئاقدىلعمااك.لا تطسبدقو

 اكرب#ت هىك _سعأ 0 (ه.قاعتأ) هنةرابعلاقتالاه_طعيوأ ىدختال اهعيمجنال اهنم



 ابرهمىأ(امذنإ_بوهياعىلاعت هلا ىصدتلا لودر ناكز دنهىأ (لاق) ا رسل ىذاملاو هوى ىو هلاو أمنا انعم
 وم (امخفم) نوديعلا ىف اميظع
 هراهواذ هآر نم هنادرو

 هءوحأ آ ةرشعهطااخن مو

 لو
 هه-سد>ق كاب

 هوالخ يقايسال هم ةلخ و

 لاق نآدعس الود: «ثق

 قكادنء يظعامهانعم

 قااد_:ع مظعمو

 ىأ(ه -4>و ال

 هرون لاك ن-هءىذيإ
 "الثالث) رو هظلامجو
 ىأ (ردسلاةل ل رمقلا

1 
 ىأ(عوبرملان ملوطأ)
 ةءاقلا عوب رملاربصقلا

 (بذ-ثلان 7 مرصقأو)

 ةمحعملا لاذلاد.د كني

 لد وطلاىأةدحوتفملا

 (ةمالا يع مع ظء) نئابلا

 ريبك ىأ 9
 راولا ىلاريستملا سأرلا
 ر ءشأالج ر)ةنازرلاو

 نيعلا حتقو ما 5

 هرمسأ دم ىأنكست و

 تق رغنانا) الساق

 رعش قرغنا ىأ (هتقيقع

 10 2 اد نمدهسأر

 اقورغمهكرتىأ(فرف)
 مناو ىأ (الفالاو)
 نءهترفءال-ف قرف

 ناجل مدار س

0 

 وهقرغلاوو4ئمد_صق

 ىذلا ضيبالا تب رطلا
 ما

 زواجي) سأرلارعش
 قاعم هه ل اودارفالاب هنذأ ةم> ثىوربوانايحأ ىأ(هينذأةمحش )هسأررعش أ (هرعش

 1 .٠ ا اتا هلال الا: 11 تا نطير 11111017 ط لااا اال

 نزويم+هملاوةمجعملاءالا نوكسومافل |حمقب (امخفمامخل 94- .لعهّرلا ص هلال وسر نأك لاقز

 م ىعملا اذهىلارب ث [كبوللتلا امر كءامظعمىأة_كوتفما محعملاع ءاكادرد كد

 ناك ناف فرثااورادقتااىفتعءاث مث ءاسجالا ىفةمظعل |ةماخفلا لصأو مظعلا ى دكه خفلاومرك- ما

 مدع :كةطرغمريغةعس ةعساوةقالا مان وهيلعهللا ىلع هءاضعا نا ىعملاؤرهاظأ اوهولوالادار 1|

 ناومحالاْى امم فد رسل ههج ووقكلاةعساو ىأع الحتمنيءورد_ضلا عساو ناك هنا ىناثلا بام ءلاق

 هنوكيدارب نا له موهيلاةرظانلا نويعلا ف كلذك نام خغممنوكب دا ارملاوهرمصق ريغ ةعب رسل اهممأو

 لالحلا عمر ودصلاو نووعلا ىفةاهملسو#ي ءاعهللأ ىل- ص ه]ناامخفم هنوكيدارب ناو ىنعملااذ- هامكن

 ىأ(ردبلاةلِد .ارمقلاول الن هناعلومث هئافصل ٌقاَوالا ن ءذوخاموعو قرشيو«ىذ ىأ(ههجوأ ال الثي)

 نسبىذلاو هو( عويرملان ملوطأ) هريسسقتو ه- ةمالاك- ]| مد: دقوردما اهل م ىف 5 رولا رونكرونهيق 5

 ا فان الد رلات < ىذلاريصقلاا:هددار انا ل !|لاووةعب رلاكر صقل اولوطلا

 الريع سافتاقاط عب رأىلعلوتقملا ل .21عوب رمال صأوة ودعي رنات لو هياعىلاءثدللا ىلصهقدو

 اها قزق لعد هئابار 1انالدرهاطظ نعهفرصلوك ذ اةحاحاللوقأ 3 ىبتنارك د د

 مضد(بذ_ثملانمرصقأو) لاقاذلو امس ةاذانمالفىب رعب ةئرمأةعبرو ىقيقحتنرمأ ا ذهذةعب رهنبوك ن 2

 راع _موهو ناسااكلوطااىف 1 رة اوهوتدحوملاءابلاو هدد ملا نيتمجعملالا لاو نيشلا حمق و مملا

 فريف وءاحلا (ةماحلا 'مظع) م1 ةنلاك عطق سدد كمل او اهديرح صعب عطق ىلا ى هوةرذ ثلا ةلخمل ا نم

 ريغاهربك ط | ارئاواهرغص نالايدسن اريك ةريمك لب ريكلا قةطر ةماهعادار 1 نفل و لقال هو ملا

 ل-> ر)انهةبسانمريغرخأن اعماملو هذ ل قو سأرلا طسوةه اا ل واي حودم

 ادعدتهي .ةنادارملاو رعاك اهنوك سوهغيعحمق زوو فورعم مرعشلاورذح نزو ىلع“ اركب :(ر عشا

 )ل ستسبلا طءاوةدوعجلاديدُك ااوهو ططقمددضا لاق سو

 دولوملا سأر ىلع ىذلار ءشلاةةيقعلاو نيةقر ةه-سأررع برا صىأق رقنا (قرفهمةيةع تقرف عنا

 هللا ىل ص ماددلاو عش هن ىهست ةع.باسلاموملا ق قا<هنالعطقاذا قعن هدلو يح .اعجر ىذلا

 م5 هيقيعكل 5 ءراعتسأسدل وقاطااىفديةاالامعتساللسرملازاحملا قد رطل وه اعلاعت

 00 فراء فرغ اوقرفن اقهقر ةلاقيه_سفنب فرقت ااذا هلاح ىلع او رقنمهاقبا فرق ىععو لو

 1 اور ؤةوسأرلار عش نيد جفاولا

 كلذك ناكوضع لك ىفاذكهوهينيعد رظناذاى .ىهدترظنلا 2 م ىءمعا فوق لاهينذأةاورقو

 تنأر امثيد-1اذهىفمدق هدو ات هبا اللا رعلا قر رغموهأك

 زواحىذلارعشلاة-!لاناو سوهملعىلاعت هللأ ىل- صدهللالوسرن :ناحأ ادا ىدنم

 رع ةىلاوةللا نودةرذول اوه-# نو ما امىأةلراصهرغ 1-0 ردوا داق دالا ةعحبش

 مدع : مزلك هيقو اممم [3 اولا ممم غلب هرئ هولا نيمكنملا ىلع تطق سامى هو ةرك هولا نم

 زواحف رش ءاذإ همه ملعف قرشي/ناوالاو هلوقىن-عمو فاخوأ مادقن ملدا ىالخم ةهن-_سىقرغل و

 (هرثووهاذا) هيح ود-طهلل_ءقاذلو لوطا | ىف: ةلدحم هل اوحإو بكنإلا لصو وةمحثلا

 ىأةدد_ثموةف_ه هؤافوىزملا لانك لوالاة ب اورفورءملاورب .ضنودبرقو خلا ضعي قو

 -_ بي رقملا ىلعتابا اورلا ىنالثخا لج نمىلوأ اذ هو +3 رعاك هرهسغو ىلا دهد لدن د-ةو ةهرثك

 رهزأ

 ا ا را مر م جن ةنانل ليقوءافل اديدشتي(رفووهاذا) اهافسان «نالموهوطر هلا

 ةمحشلاىلا لصواذاالاةرقو ىمسالذاهرفو .لعخ



 اذك وهن مئاس ورأهج رخأامىلءةرمتكاب رشم ضيبأ ناك هنا هذعىلاعث هللا ىذر ىلع ش د2 نمءاجدقوارثئ ضببأ ىأ(نوالارقزأ)
 نيد رطنههللاديعةءاور نمدخسملاقو نوللا ص بأ ناك ل_سو ه.1 ءىلاءتهللا ىل_دطهنأمعىلاعت هللا ىضر ةكئاعن ع جرح

 ودبب ىلاءاضعالاوهجولارامةعابلوالا لعلو عضولادب د ضب أهناهيةلاةفماللاوةالصلا هيا عهتعن نع ايلعلاسال-حرنأ

 حيمعأ !قءامامىئانيالف 158 هضايبءاقصل اك حضولا,دا رماوندبلا رئاسر ابّمءاباذهو سوشلل

 هنأ سا تندط ن<« .

 ملأ مالتنلاوةالصلا ةلع
 ىهمالا ضربالاب نكي
 دنسملا قامامأو مدالابالو

 قهمالا ضيبالاب نسل هنادرود-ةو ةرمحب رشم ضب أ ءانعمزاورهزالا ىنعم أيس (نوللارهزأ)
 هللا لصد :ءاهاهنالهقةحلوأ وو رفس سي ةعدآرهلعلو رهسأ ناك هنا ىورام لعاذ + و مدالانالو

 صايببلا حضولا,دارملاوحّضولا دي دش ضيب أ ناك هناةياورىفوههجو فرظنلا قدحأل_وهيلعىلاعت
 مسوهيلعىلاعتهشلا ىلص هنأد روهناهدي رؤي وحاضولا صربالاة عز ىمساذإو صرعأ ا ىلع قاطيدقو
 ل 0 3 0 رمسن|ليق وةضفةكيدس هنأ اكو رهط ف شك 0 راق !-ناكقأب وةهضقز وك هقنع ناك

 7 7 0 ا ١ نيدجاحلا دعب ونيغدصلادنءاهابتاح وةمحلا افرح ن انما سوماقلا ق(نينفاعءاو) نا تال ور 0 ا هل ضرءاذهو هنولضايبلاوأ هرمسلا ىلا ل .؟ناكهناتاداو رلا نيب عمجلا قلي قاذلو ||

 لاعتت 0 (تبجاوحلا جزأ) رعستلا صاصقولا هرج هيف لتدتف نيعدضلا ينام وقوات
 (نيبحلا 9 5 دارو < درط ى هك درا وانو ةسقرال وزوال قتل وو جح زلاورجاكل -ءفأجزأ

 0 )62 ١ نينيعلا قوق نامظعلا امهوهئازحأ ىلعهقالطالوأ نانثا عم لقأنالعمج ونييجاحلابجاولاب
 -نه ىا (عمباوس)ني-علا نءاهريغو سمشلا بح هنالد.ىمسو رعشلا ىلع قاظ وامهرعشوأمومحأد

 (نرقري-غنم) ةلماكلاوط ىأ ةيفوةغباس عجل يقول ةعبالا ل هنالغب اس عجداصلاونيلاب

 فصو نم دعم مأ ثد د> ىف عقوامو نرعلاد:عحودمريغهناللادتاو نارتقاريغ ندىأ ني.حدعب

 رابغمال_ءورقاساذا ادجى.ةدرعشامهندب ناكهنا لمةح.فنرقلاب تو هيلع ىل اعت هللا ىلص هيبج أح

 هبانك نو-ك,نأن كو و

 لصأو هقادخل اكنع

 نيغدصلا نيامزسسملا

 (كحجاوتسملا جزأ) م هللا -ض ل ثددحةناوأ ادعنوانر قم لا قالتشال هناوأ ىأرلا ىدرطنهنالدةاموانرق نرش
 ىأى والا ملا ديدن عنا لعل دب اذهو نيمجاحلا نيب ىأ(امهندب) هلوح رالزبادجديعب كلذ دعب ل_بوهل ءىلاعت

 اهرعشةرازغعماهقيقد باحلاوع رضلاردأن مرا ردالا عراضءءايلا مضد(بضغلا« رد فرع انهىنثاا ىعفسجاوحلا ىف

 (غباوس)اءاصأس وق:وألا ثد-<هناالايف ناكامدع سضغلابمدلا ناهلغل رهظر هنادارم لاو بك هؤامو ه-تبلو هوهردرثك اذا
 لءاوثوالوط عماوك ىأ ردك ًارابت ءانهنالتضغال 2 5 سو هياع ىلا«ت هللا ىل_دهنأ ن مدروام ىفانبالا+>_هو نك: 1 نادعد

 نهىلعأ نيا اوالصأ هللهي_ضغدتش دقهنكلو ىويندرعأ ل حالالو هسقنل بضغبالهناو !سو هيا عىلاع" هللا لص هلاوحأ

 (نرقريغنم) داصلا هللا هجر ىرصر صلا لاؤأمءادعالل هب ريض قوهمرحتكبتنا اذا
 ىأن دوو نت ناعطموءنارقالا ىلبءامضغ * اط_ساذاردب قرع هندبح

 لاصتاو عامتجأن و دنمإ]| (نيسنرعلا ىقأ) قورعلا حتنتو «جولا رمح ذلوابْم مدلا ىلغيفةي زب رغلاةرارحلا عسي هتتضغلاو
 قعقوو نيبجالا نب فننالاني_علارمسكي نيت رعلاوهطسوىقريس عافترا عمهقرط ىأ هدر أةقدو هلوط فنالا ىنءانعلا

 : ||| نعهءوكي و نينارععس#لا اوممشلا نوكي ثيخلوأو هونغ جاحلا عجم تئاموأهنم باصاموأ
 لاقهنارقأ ىلءهءافيراو مهغنأ خ ومش فارشالا

 هعصو دع همأثد لد

 ظ انه ل علو نرقلاب
 ظ

 ترق هي 22 لمد اداسحسانلا الل ىرت ناو ةد.عماهاةلت نينا رعلانا '

 هنا نم ىلا اهزوجامامأو هلهجو لك نمد ها هلادتعابولطملانالهدعد قئلابوترقلابرةتابتالا ( ىف افش م )

 هكر حجو همدرثكي ىأراردالان م(هردي) هلوأر سكي (قرع) هيبجاحنيب ىأ(امهنب) هر وصتدعبيفنرقلا ها ثدحمم نرق يغب ناك
 ة-ةدعمفنالاليوطىأ ارسكلاب(نينرعلا ىقأ ) بضغبال ثيد_>ضلاخالف سرلاةغ اعةدهاشمدنع ىأ(بضغلا) هجم 3

 اد_ههموقىلعهعافت راوهفنأخ ومشل كلذوةءنمهعمىذلاز زعلان عدن نك و ريثالا نبا هياهعلا ىفام ىلع هطسو ف ب دخو هنو رأ 5

 هقنال 6(هل) موشلاهيفنوكي ثيخ ىفننالالوأوهو نيم احلا عمت تحت فنالا نين رعوهلوأئش لكن ين رعو ىرهوجنالاقو
 هئافصةوقوهثاببةدشوهئايض ةرثك نمهعؤرب وأهيلعرهظي ىأ (هولعز دون) هصوص#



 ناثلوعفم(مشا) هوجو ىأ(هلما* +1 نم)ئطولا هن أوأ نوايا عع هللا ىلض ينل ناظر ىأ | هحتفو نيل رمسكد (هبس)
 ءاهتنمنماليلق هتئئر أفارش 0 يمل بقال ةيصنا طسو عقتزا موفور هولا لاو فنالا ةيصق لب وطلا مشالاوهيسحيل
 ىرخأى و ةيحالا قدمك ن كة ءادهر واهلصأ ارشكواهر عشرب ْرَغ ىأ أ ةئلثملادبد كثب ( ةيحالا ث ثك) يةأوهف باديدح ا. 000 نا

 أها ؛ وطالواهقيقدر مغ ه]وق ن لارج كمال ءامدشلاح رش قافزلاعت هللادجر !ا//٠ ءاش  ةلريممركذ ةيحللا م طع

 همك

 هناردلاوهب و راؤاش

 طسو عافنرا ف نالا قممشلا( مشأ ل« 18 هل نمد ا اضفنا ىحسا دلو هن قلعت املوأهأ ؟لروتد ا تو ا وطلانإل

 ا ةكعألا 2 5. ع هنكلوهلةأوهالعأ عمءاو ساو قهطسو نأ ى-هناليلته" نر فارع ؛اوهالعأءاو“ «_سأ عمهمد 2و 5-7

 111 20 هرعن عدي ربها لقممش 'اواممشدعتالا دحال. ءاقاعافن ,رادسمقن اوأ اعاشترا همقنان ظادق. .ول' دل د محلا فوم

 ب ىلع

 هتعدللأ ىذربعك لادا هنحدعاسوهور و االلرن“ لامدعو سن ||

 لدب ارسأد» .هلاىفدوادعسن نم ب مهلا ذأ نينار علا م

 العا رلاو لمالا نم لءفتلصالا وهو همك ىلعفةيو هدف تدشب 000 بتاغتلاةداعا لماتلاو و
 مهشلا ل.ةوهيذةقيقحراص ىت- عاشوهمزال ىلع قلطاف لمأ هيفاملالااب لاغرظنل أديعنالن است الا تا كرس
 ثكلاوةثلثملاد.دشتو ف اكل حاب (ةيحللاثك ( رهشأو حصأ لوالا اوهةدَو نالت عم تلال 1 نسايعنبا نيل 2

 تدش هتك ةفخعر ماةداعس نم هلوق نمربتشاامو رعشة قدالو لوطربغنم هرعشأا ةريثك ةيحللا نوك | ام معلاعتهللا وذر

 : مدءدارملاوأ هللارك دب امهكد 0 5 .ةعمناو ىكوت .هييكةفخوهافا ليقدناعمشيدحملا ءرماذ داعس نماعوقرع

 قأي_سوداركسدلودوسا ىأجعدألجرلاقي وأه_ضاي عير دس هدد عدا وهىأ(جعدأ )ا 1 ولطا ةعد رالاهاور اك هتيحم ةغج
 قلظءهنادارملا] بقودوةئر نع هناؤاورمكمدالا ريثك وةنجولا عفت رعري ةىأ (نيدخلا لهسس) مالك هي ٍى ظ ىلا عوءاو 31 نق كلا ّناَف

 هنحدمتيامموهوهغساومغلا فاقشنا لب وطىأ ةوحعمة- >و ةعمداصد ١ (مغلاعيلض م مأ ةيفاض الا رومالا نه

 002 !| هلامأك اهصارتونا: 77 وأ لانا الا لع كوع

 نيشنسب نوني ف 6 :ثأ) ماكهسيلات قت دس ءالرخآ ىنعاوأ مهم اطخوهومفلار دن وتم نسرإولا عيج ف لاكلاوهىذلا

 وهلبقونانسالا 0 تس يكل كولا هع كلا ناد_ءسالولاو->الا

 ةمرلاىذ لوةنعد ةرلث وا, يفريز تو ضيب طقن ليقو اهيفديوذعو درب لوقو اهو مواهةو د23 ىل#ى._ةنلا لو

 بنشاهباين فو ثاثألافو « سعلت وح اهمّمْش ىفايم مدع ل وبلا
 بنشلاَكنافنيدلوملالاثمأن مواذك اهيةءاموهءافصهناى بنك اوهاذهلاقو نامر ةء>ذخافأ !ٍ ةامأو ب رووا

 ىلاعتهتلاهجر ليكولا نيا لاق ههمثدالن عه .كثلادارأ نمل : ا
 تنشااكت اف نكلو تيكحدعا ا نيس ءدرلا ىلعاب اقراناب

 هّللاءركىلعشيدح قو برطأو مغلل ىنأوهونانسالا قصالت مدع لهل نا مدقت (نان هلا ع

 تيعماهلك نانسالا دعاس نالت اي عاب , رلاواراذمل ادارملاوأن انسالابدارماوهو هوانانثلا جافأ ههج وىلاعت هل

 مدععمرادلا براقت ههبشي وماللادد م ملا تكا يل
 : هلوقك ىقالتلا

 اجاقملاهرغث تءارىلهذ « ىتلمىرادبرق عمهيىلام
 ءاهاهيلتة>وتقم:ةدحومءأب وةمومّدمةلمهمءأر وةنك اسةلههمنيسوةحوتعم مع (ةيرسملا قيقد)

 ناك)ل» 1 رعد مالو صد رعربغ هنالةقدلابهقصو وةرسلا كاردصلان ملئاس طع هاكر عش وهو

 ىفلمعت_سديكلاو هحدلارهش ىف لمعت ىذعلا نالاقىليهسلا ناالا ىذعلااديحلا (ةيمدديجهةنع
 ةغالا لص أ ىلعا :هامواجلادةعل .لا لع كب 00 نملمحاهديجقيىلاعت هلوةناو هقالخت ماعم

 ةيحلإ | 52 رعل 1 ىءاهقفل

 || ثداق ات نءةرشملا
 ىدسوو كك 11 د. اضأ

 ىعملاىلع هذه ثدداحالا

 أيد صل ىوسغللا

 ىأ(جعدأ) احالطصأ و

 داونودثوهونيعلاىف

 اهضايب ةدشعم ةتدحلا

 ىأ مندوب

 ال هريغص مل“ ”وهميظعح ل ررعل اوهعسأو وأ هميظعىأ(مغلا عم لص ) نم“ حولا عفترعربغ | مهاثاس

 اهؤامواهقن ورتنشأ اوأنانسالا ضيبأىأةدحوفن ونفةمجعع(بنشأ)ة المار رثاروهظو ةحاصفلا 5 امعالل هلعلو

 قدد) بيعاهلكن انمالادعابتن الوارانثلا جلفأ ىلعثي دحايانثلاج رقمى أة>وتغملامالالا د دش نب (نانسالاجافم)اهواجب و

 مض(ةيمدديج) هديجوهتبقر ىأ (هقنع) نونلا ديدشتب (نأك) 3 لةرسلاىل االئاس طيخلاكرد لا رعش نم قداممارلا ضب (ةيرمسملا

 ةدفلاءاقص ىقهقنعنوك لاحاهتس دب رثىق غلاب واس ىف قناتي وامه ريغوأ ماخر وأجاعن هلوعتو _ وصةلمهلأ



 هأثعمسدل ءمظعلا < ةاح أم >الاةه>نمّندمل ملغ عىأ(اندان)ءاهمل او نسل ىئءاضءالا بسانة م ىأ ءاذا تفي (قاخئاردتعم)

 كساد هوقو ةرااكس اه مىور ودمحللا شرت نس داىأ (اكسامتم) لاتاكمحالا نر هما غم. لصلب مخضلانيمسلا

 هقيضخ ىأ ا١ا/ا محالا برك ناك مالسل ا هيل عهنأ ن مدر وأم هيف 09 .الو هيدشلاضعب هضعب كسي

 ا ما هوو[ هلالادلا مذ ةيمدلاوه- لع ضارتعا القل اعتدال من ىلعال

 هللا لسعهةنعنا نهىورام:دي نو هلو او لك رااوجاعوأ ماخرن هةروصلاى هوةيمحملا

 رمامدب وب اذهوصلاااهضا دب ىأ(ةضفلا» اهصقخ) هلوةانههيلاريش و هضق قد رباك هوه ا كل

 | برضا ذ وامسك ىف ىعاام !ام ؛اهعناصنالةيمدلا هم اعاو روتسأب سدل سوهماع ىلاعت هللا ىلص هنأ نم

 لازغاونهملاو رص لإ لوطا ةناخا طينو مى[ نورك ف عدقب ( قالا لد_ةعم) لكما اهب
 قيقدرغندلامةضىأ (ان دانا موو ا ا:ةموهفرغصا اوةماخضلاو

 هي4- طايتراةدشااضهداهضعدك -_سعمءاضعأ ناكىأ (اكس امثم) هلوقبهفدراوا هريؤ_صءاضعالا

 ىأ رد كلاونطم || ءاوس) رد-ةمأدكب مريخ عجضرلاب ىوروات فانك صبوطذموهو ههنسانمو

 ةمدح ةانثمو ةمدعملا نيشلارم .كومملامذي(ردصلا عيش م) رخ لا لءامهدحا فرب امهيواستم

 عفو ىورو هدف ضان غاو س ءاقتيغ نمهنطبل هناوأسم عم عسئم و رع 00

 ١ فاكلا ا ما مه ” ( نم ءكذملا نيب :امددعب) هانعع وهوةل ه-هملانيسلارم كو ممل

 ندا ىوقأوهوام,تعءامهد«بدارملاو قنعلاو فكل نيباموهر ةدحومءارهرخآو 0 و
 مج(سدار 5 ايجي هلو هرم  اوازكل لاو مانعلاب: :راتوذعملا راكد :ءرم_عوشطدلاو

 محللاريسشك م ظعلكو ريك ىءكمخضو ني-ةفرااك نيمظع لك قءلموأمظعلا سأر وهو سودرك

 بارثلا عفرو ف ثكلاوهودر>:لا نمندسبلا نهى-تام ىدعي لوعقم مسا( در>:اارونأ) سودرك
 سم ااوءاوخا هناقالممد_عل ندلا نمسا هم 0 صَل ل عكا اوأ قرش مرج ي :«كرونأو

 رعشاان اقرعشالاد ضو هودرحأ هنا ملسو هيل عمللا لص هّقصو ْن درو وةثو كلا فارطالا نهضيبأ
 حرشفوى لمان رغلا فد رشلالا هو نيقأس !اون دعاس اود سلا < امأ لع ناك

 ا قطن ةراههنأ اك باكرلا زرغ ف وهيا ءىلاعت هللا لص ىنلا قاست,رقبا حصلا ضعءد لاق درملا

 برشمىأنوالار هز هنا سوف .اعىلا عت هللا ىل_كه" ص قدراؤ!تاكّناف هوا ارطااو نوللاض أ و

 سر مح دك :لامبا. ا[ نابع #ا كعتلو 5 صااخرا#ا ضايدوةرمك

 ردصلال د ةورحذلا ىتوتطمولا | ءلاديدشتو مالا معذب (ةبلا نيباعلوضوم) هام ة فالس

 رس عوطةملاودولوم لان نمعطق#ي أم عضوه ى ,مو(ةرسلاو) ةدئازالةلوصوماموةداللا عصوهىل-.ةو

 طل كا وراح د اد_ةءاهناررحوة_غلاسلاةب ريس ا جر ةم(ارعشد)

 ىهو ةمللا لعح هنأكك-5 ني“ 0 مهن ءطقن نيب لصوام حالط صالا ىفو ةمية<#ملا ةايطاسملاةقدر طلا

 3 ملا (١ ةااىراع)اطخام,ندب قيقرلارب ءّ اوىرخأةطغ :ةرمسلاو ةطقئرددلاقوكىلا ةرعغلا

 ىرهر 21 لاق ىععامهونونو هلع اني نيتؤدنتلا ىورو ثنوتوكذئاقرتسكو ةشلشملا عشقي ىدت

 ل-ج- رللىذلاو ةأر ان صاخىد لا صاوغلاةردؤوىناغاصلاهقفاو وةأرملاو لج رالنوكي ىدثلا
 ةوا_عفوهو هنزمه تهْض ناةهسأروأ ىدثلازرغمو هوةول دق ىلع ةوقرتك ةزومهمريغو هو ةودنت

 ةياورم- طمد نو صرصعلا لهأ ضد. || اعبت ىرب رسحلا هلاقام ىلءوةردلا ح رش ىف هاندب ليصفت هيفف

 ىعمو عي يغمر اع سال ىلع جم ا :مدعلأطخدريغنام ءز ونيمودنشلا

 نيمسأ اىلا ةفاضالاب ىنعي

 نطيل ءاوس) نيطدلا

 ىأ 4 اًذالاب( ردصلا او(

 امهدحا عقترت دارنا ن اود نوم سم

 نالدتءمامهفرخ" الا ىلع

 ماعد( رواد اعيشم)

 ةينحقةمجعم ردك و مه

 هرهاظو هيدابىأة ل ههذ

 ه.ضافختاالون -ماطنال

 ىودو 1

 نهنيةامهمو محلا م ع 7

 ىأ ةحا.سلاوأةءاسملا

 ىلاءاياوهوهضيرع | <

 حارشتاوهرعأ قهردصةعسأا ل

 أمد.ىد هنر ؟كعهماق |[

 عسيسو ىأ (نيبكسللا ند
 قذعلاو فدكللا سام

 قدماه وذ ان قلاو
 هدعبلاما همظعف مظع

 رشك انهو أءاوساوهف

 ام-هةديعد اذهومحالا

 ةلوصومامونافوصو#
 ىأ(سدداركلامخض)

 ماظعلا سور مع

 سودرك مجاهميسجو

 لكوأ مظعلا سأروهو
 لدغ مىفاية:)|نيمظع

 نكرولاو نيبك:ااك

 ءارلا حتفب(درحلارونأ)
 هذعد رحاموهو هدددملا

 لوصوم)هدسجنههبو"
 مالا حقب (ةيللا نيبام

 ىأ ةدحوملا ديدشتو

 مل -:عىأ ةلمهملاءاطل ادي دشن ثنب(ط# اك ىرح لوصوع) ق ةاعمم( رعشن ةرمدأ اوزةلودومامورحنا اواردصلاوهو هدالقلا عضوم

 يأنوك هس حدب 1 د_تلاىراع) هناليسفهدادةماو هوءاملا نارك ههمشةررمسلا ىنعم نم ق.ساموهو ليطخسملا طخالاهماشم

 هل وو ل والاهدب 25 :وم<ك لبق و هرعشامملع نسل



 (ردصلاىلاعأو نيك ناو نيعارذلار عشأ) كلذ ىوسام ىوزوهرسملار عش نم قسامالا ىنعملاو طفلا ىوسام ىأ(كلذ ىوام)
 جيباصملاناسح فام ىلعههجومللامرك ى لعن ءدرواماماو رعشلا ليلة هدعبام نا مدنقت طر عشلااريثك اهعيجن اذ هقوفاسىأ ىلعأ عج
 ىلع زكلهناىءملاو رعشالادضدرح الابدي رأهنا ىلءلوم>ةهيلعرعشالىذلاو هدرالاودرحا ناك مال_ىلاوهال_كل اهيل عهنأ نم

 دقو نوكسف حقب ةحارلا سحر نيديلا نمنيءارذلا ىمظءىأن وكسن تغب( ندير ليوط) ىقاطملا درحالا الر عش هز دب عيج
 ةثاثلانوكس (نيمدقلاونيفكلا ندش) مركللاةياغودولا ةيامن نعةيانك اا نوكيدقوهو ف كلا عيسوىأ هآوأ مذ

 ة575يبيبت7ت7”ت0تت7تتت7ت7 تت ل لتت يفو قولا لقو
 00000 ا رص هفوورس قار تادنا نمد تام امجاع كال لقوا هير اعر تالت امهتواعأا سر وور وابو ع دانت

 لديوهو ةبالاو:رسلا نيبىذلارعشلا ىوسامىأ (كلذ ىوسام) ابي رقءعمستساكرعش هيد ىلعأأ موو انا ةىلا نال مز

 ||| رسكب (نيعارذلا) فرعشلاريسكى أ( رهشأ)رهظأوهونيذىوسام ىور ورظنه-يفونييدتلانهأأ رمصو طقفاناخ ىلاوأ
 ل وطرد_هصلاىلاعأو) اه-بنايب مدقت(نيمك:ااو) مداصالا فرطو قةرملانيدامةمحعملا لازلا ردا لاح رلاؤقكلذ

 ىوقأومهشطدو مهضمقل

 نباهرك ذم. انو مهمشمل
 لئاس) ةثاثملاىف ريثالا

 1 ليام عارذلا سأر وهو عوكل هافر-طو ف كلاب لصتملا عارذلا فر-طوهودنز ةينث (نيدنزلا

 || مخضلاوهونونلاوةثلثملاءاثلا نوكسوة مجعملانيشلا حتفب (ندش) عاستالاوهوح ورلا نم ة>ارلاو 0 1 'ىدععةحارلاو فك اوفكلا عساو ىأ (ةحارلا تحر )لوطا ابهقصوا ذو هضعب ءابوامسق عارذلا
 ِ . 3 2 ا - 0 ى لعافمءاماللا وهل مهما امهنا نمهريسقتى ةياهنلا ىفامو(نيمدقل او نيفك-|) ضنا ةب اورقدرو هنأءدن 2 زاك املا 2 دك (ف رد

 كلذو رصقالب ظاغهلمانأ ف ىذلاوهل مةوة>ارلا بحر هاو سسا:مريغرصةلاوظاغلا ىلا نالدمب
 هيلع ىلا عت هّللاىلص هقك تناكلاطب نا لاقو سطبلاوأ ضدقللدشأ هنالءاسنا|نودلاحزلا قدو#
 هفكنءنيلأ اريح تس مام هنعهللا ىذر س:[ثيدحىفوةنيلاهتماخْض عمىهواس ةئاتم سو
 هنابهلي وأمل ةح احالوهيلعقةاومل ةنودخ عماظاغنثشلامصالا لوقو ملسوهيلعمل اعتهنلا ىلص
 تاصلا ىهوةيل | نمدد_هل فانه هنافهّتدب ةذهمىف هديل امعتسا وهداهج و هراق_سأ ىف ضراعرمال
 وأنيكلاطسو(ىارلالا لئاس) هلوةهيفانيالومحضلاهناةغللا ل هأ ءاضتراىذلا ناف ةيقلخلا

 ىوارلا نم ش(لاقوأ)
 ََن ولان( ىارطالا نئاسز

 اهرم ىأ ىنءءام_هو

 هركذانوت مالا ل دمسدقو

 ةخ-سقدز وىحدلا
- 

 !قةل_خادتدلفاوهسرةممدقلاو ضكلاو عيداصالا فارطالابدارملانالل تاك نيفكلا طيسأ| ا فارطآلار ئاسوةد.دك
 اه_ضايب واهثافصواةوطاةك ربنمتلاسنيعب اهمش هن اك لد وطماللابل اس ءوامهانعم قدر 0 7 0 7

 ةيزمحلا ىديصق ىفتاقا[كءاءااوت اري اهنم عبنت سو هيل عىلاعت هللا ىلص هتحار نالاهئيأو 0 تدل 5
 ءافونهربج نمرسك-ا5 « لن عباصأ ىل_ءاهستتال 0 7 : 0 ء ا ءاملا ايف ضاخاسداباب هع هقكعداصأن مءاملا عسن 0 ا دقو +
 نه ةلدممنونب ناسلاقوأ مدقتاملاوهناةلاهىفأن بالوقف ىوارلا نمل (فارطالا نئاسلاةوأ) ب ا 0 ا

 ماللاناكمةلههملاءارلا(فار-طالا رثاسو) نيعاوسأو ىليعمسأو نم ريجو ليرع اولا ةواناكماللا 10 0

 سلواهاك هقارطأ مخْض ىأنيمدقلا ىل_عفواطعمر ور_عوهري-الا اذه لعد دلاح رش كب ءاماوا ب ةناوزلا تحت ىفءانا_صفاك ديد_لاح رشلا ف هع و ىر رخل هلاقاكاطخ فاما سدا وع-يجو | ىقايهانعمو نانو: وع 0
 رثاسو ىرح الاةياورلا

 نونلاب ناس هلوق ىلع خسنلا ىفسدطدقو ليقاكج راو طا ىفةثالمأافو ر-4 |براقتل هك

 نمت اباورلا ضءب فاذهءامو دعما ف هلافاكاهريسفت ىف قايسااةئالثلا اافلالا تاتا ناوصلاو
ينودقعت هه سدل دم ىنهعاهرسك وةدحوملاءأبا انوكسد طيس( سصعل ا طبس)كشريغ

 ةءاهنلا فاك ق

 100020202022022 0 2 _ ريف فض ع2 يض27ر_اميّيي ششاالالالللللُْللُلشج 727272323219197“

 ىلاةراشا: فارس طالا

 تعقوأك ه+راو> ةماخص

 لاق ثردحلا فة دقم

 بصعلاو هدحوم نوكسوةإههمنيسحتفب (بصعلا طيس ) مخ ضهفارطا رئاسو ى[ف طءلاواوروه ىكاطنالا

 0 وه ىلحنال دعو ةرجعلا عددا ١ دايما او دالا فام ىلء نيا موملا عدي ب صعل اوةدحوملا سقت, ىور واهرسكب ةخسنىفو
 ظ بصقلاىور ووثنو دقعت ريغ نمهثاةمو هلص اقم _بانط | ةدامم ىنعملاو ف. رحب او هاابوص نعوو5ىناةلان راوصلاو فيدصت

 اوفوطراشعاب هيقاسو هب دعا«



 اا/ا“

 : نياه- لعق قنا ىذلاو ىرابنالا نب! هطءضا|يكنءامهمداص و نيعب ناهربلا ل_صأ ىف ةوسصعلاو

 1 م-ظع لك نير لا فو انا, :اذعا تضل دارخ اون كل اتلاسصقتلاهناىورهلاوريثالا

 لاقاكه.حدمتت برعلاناهلده-ثل و بصق | وعجو ةيصقهيف فوجأ لكوح ولضد رع

 ءاوللاح رلا نيبهتماع ناك ”ئكماظعلا طيسد,تءاذ

 ند ءاكاهكم ردت وءاضعالا طد رازدبلا قد_ةبامنم-ءلابسصعلاوةعاجشلاون منا .ل |هود ىلع لدن هنال

 امههباملازا نيدعاسلاونيقاسلا ماظع انهههمدأر لال -ءقو ل_كاقملاب رانطاوهو ءميرشلا لعف

 اهحّتفو ةمحعملاءاخلا ذدناص# (نيص+الا ناصجن)ادج دع ناحل ورلادح قو رواحما نم

 ١ هانعموءاقسلا اظول طءطام وأ: همهضعد هع وسو ماعلا ةرامعهمه ونام وحشي ال محلا نوكسو

 + |أاوهو رجأن زو. ص + أى ةهريصمنالاو عفارلاىأض رالا ن عىفاجتملا ىءىانهوهو نطيلا ماضلا
 هروه_ٌضل هب ىمسو مدقلا مدقمو بقعلا هتاواسم مدس ءل صرالا سصدملو مدقلان طابت نمل خدام

 ١ نيميل هيلاافاآ ضمن اصمت هاو ةب أ اقلط ماهنم ضرالا ىلي امل قلطر دق مدقلا صن[ ناكاسملو هلوخدو

 ديد كاابانهمه_ضءبهرسف(مهعافترا ىف ةغل ابملاه.دارملا سدلو عفن رلال_غاوهو هرهاظ ىلعهنا

 وتس لوا دج عقت ريل دقي صممالا ص رن ناك اذا ىارعالا نبا لاودقولولا ليلك هلءذا ذل فاجتتلا
 لاقولادت عابد م ” مهنا نمصخالا ناض م ىعقم ومذمووفادج عفت راوأ ئوتسان اف جا تا

 نامالا ىرعقيثوتباتك قىزرا ءلالاقنيمدقلا عمسم هلوق ىن-عباذ_هىانيامىت : امسوناهربلا

 ومش لاواذلو اهي ما 0 ”اراميفىلاعت هلل هلل اهدجرهن- ملا لات(: ءالاامهتعوش نيمدقل احيشم)

 ناكيلهنالا دحوم نق كم اع هللا ىل_ص مج رم نبا دعى مشاولاقدقو نيمدقلا يسم هلوقى :ءم قؤأوت

 ١ هرقأو يت ني تلا هسدوة] فلا وهو ام,يلعمالنيمدقلا حم يسم ى:عمليقو صخب هل

 د امويق سل نانيلناواشامامهننيمدقلا حيسم ىن_عمةياومل ا قديد-لاحرشلا ىفو قدما بحاص

 |١ :ةديصضقىل.نلا نيالاقوىلء قلاب عكلا ناجح نماعب ريسمولاسءاملا امهاداذاف فاق ثناوءاوتلا
 ١ الفذ_ىمالا|مهرهاظوهلب ناصالا ل < وهىذلانيمدقلا نطاب حم. مسملا سدا ةينونلا ىرصرصلا

 رهىدأ ث.ددح فلو ةءامىرعش تيل واهم طا هلكاذهلوقأ نيبرابعلا نيب صضراعت
 ٌ ىذلاةرب

 - 2 .ج 3

 ىنعموا دجلة هيفةصخلا نا لاقي نأالامهللا عقدتمري ريغ ناهربلاهرك ذىذلا لاك_ثالافى زرابلا لعن ةيفدلاو تنشد هب َئ

 مهضعبلا:هاودشن ًاوازاحم هنأ. .صنأو ءاملاةقراقمهدارملاو ع عفترب وهل

 امظءالال لان يسوق باقنم اكتاطوأ ا مدقلاب براي
 اما ةلاشرلاب ددونأا فدك 2 افتاءح ىلا مدقلاة مرح و

 6 ادانة: لتكو ىعدق * امرك طارصلا م

 امتوهجطقفاخ سلقارخذ « هل انك نذ ىرخذ امهلعجاو
 : مل-سو هيلعهللأ ىل_ص هللا وال هنعهللا ىذر ىلع مدق ةيناثلاو إ_سوهيلغللا ىلصهمدقملوالا مدقلاو

 ةخسنقديزواعأ#ن ىذم ؛

 ةحصص |
 بح اصء اور تردح قى دود ءاع هللا ىل_صهغت ك ىلءدعصقةنعك- لا مانص أر مسك- ادعصأ متقلا مود

 حسنلا صعد ف ىقودل «همءاحوةنك اس ينحت هان ة معاي مث «هملا نيل ارسكو مملاعتشب عحو ةوقصلا

 ل ار اذا) ى أ كف .ةاهانعموأخا تك 8 ماس ءرتاهناكواهرمسقي مو ةمحعمنيشو م 1| 2 | عمم سم

 ا صال ع تاس كي سا حج سا لا ىنماذاىورو(اعلقت لاز

 نس صحالا نا صوت

 لوألا هيجل اء ارض
 ىأص#ا نم ةغلابم
 ضمالا ىفاحت ديد

 وهو ضرالا نعمدقلا
 قدلبالىذلاعطوملا

 ص وللا 0 انما

 ىأ (نيمدقلا حديسم)

 ءودنال نينيل نس واسأم

 ملا حافي وهو امه
 ىزاح4لاتةلمهملارمكو

 نيشومملامظبىوربو |
 اههنع وعلب 46

 ىأوع دي ةنز ىلع(ءاملا : اردو مررة سو نع نصرا لا ءلا كلا والا هو مدّقلا ص هنأ ىناجمنم_صخئالا اص

 هقوقوو وأمفوم3ن 2 ءىلاي

 اذا امهتسألا امويق ا هو صا هل س دامه ملكي ع ٌّىطوهيهل د ّخ ئطواذا هيف هفالخةربرهىلأ تدححقو ءاملاامهنع

 لازإهناكمنعىأ (لاز
 ةددشملا مالا مضد(اعاقت

 ماللارسكياعلق ىوربو
 اذا ىورو اهنوك_سو

 هاد ر حق رىأ علقت ىدم

 ةوعباعقر ضرالا نم

 هانم رويظال تيد ْ

 العةردامملاةدشوةل>علا

 داصقاو ىلاعت هوه

 ىنمال ىأ كي-ثمىف
 تواهتمريسالو ءاليخلا

 ئتماذاىكورو ا اك



 ريغ نم ةنيكسو راقوونوكسو قرب ىأ(انوهىدكو) هانعمنايدتوهاةممنايب قبسوو أ ووأ ز مه ممل مضد(اغك ءواعذعو)

 ىأم-اريمكو ةمجعملالازلاب(ةيسشملا عد رذ) هلوقىفاندالو انوه ضرالا ىلع نو ث؛نيذلا نجرلادامعو لات هلوقلةجازو مذد

 ضرالا نمردح:مىأةباو رىفاكبددىفوأ(سدصن م)لزني ىأ (طحتياعأ اك يةماذا) هلوث وةهلارعش : اك ةوطخلا ةعس أهعل رس

 أاهضعب سي ا 0 ا!اوتدصن ص طاطختالا ىرهزالا لاوهطوهعضد قءوطختدشتو هيشهةوقل

 نمهيثمىفع رس أادح[ تب ارامهنءىلاعت هللا ىكردرب رهىنأث يد-امأوىبملا فاهظافلأ ف لتخاناوونءملاف قصضءد نم

 بونوبش. ناك مال_كلاو ةالصلا“ لع هنالّتوامّملا بدن عوعشف رااةعرسلا ىلع لوه>ذ [سود .اعملا_عتهثنا ىلدهنلا لوشر

 ىّدل'ةعرسلاقم ال4 للعهنا ىوردقو فد ؟ هادصةريغ نمهوطخةءسل مالسأاهيلعهي مى عقد ت اكةعرمسلا نا ىلعوأ راطشلا

 اعمتج ىأ(اعيجتشتلا)ه.د ءدن أح" نمد>أىلاوأ د ا ا تلا نوع امرا ارلكن هوااءارب سهل

 ىأ(فرطظا| ضفاخ)اعيربديوأعيج لمعي لب ؛سدط || فم ةاريطااكنوكدالو ١ان6 رظنلاقراس الفهم .اعهتيلكب البق موه !|

 هبر نء ءأاح هرمصف

 3 ذ) هباكال اعضاوتو

 ىأ(لوطأ ضرالا ىلا

 ىلاهرذنم):دمرثك ٌآ

 عجأ هنال (ءامسلا

 ىلا ىلإ ء«ءاطتذماذاى أ افكت طخ وزاضيأم ذاابىورواهرسك و ماللا نوكسو ف اقتلا تغب اعلق لاز
 فرح ةز مهمل نالامدقت مدس بل ف,سةحي مما ارداصالك قافتمصضزمهنااؤهكتو قكشن <

 ح 5الا ةلدةعملارداصملا نمهوفو ايا مك ا بدي ءابتلدنأ نافع.

 لعنوشعو ىلاه:لاقحودممدنالى : اناكراقوونيل وق ءرب ى هم ىشماذاىأءاملا حق (ان 00 9(

 هيمدقنيبامىأ وطخملا عساولا عب رذلاك ملا 0 رذ) انوه ضرالا
 نهردحتي ىأ(بدص نم طدئاك ”اك)هقوغيوأ عب رسلا ىلا .ثمىواسا هتعرمس ممدلع عشب عس و

 ةرمعلل ءسوأوةركغلل

 مينا مد (هرظنلج)
 + ةلقإ كار حنس نسل هنالاس اكلاؤامعاو ةلوهس عمدعم مهل ن وك لاغؤفردجتلاولاغد 00 هدم للاخ

 ةقخ هناقرظذ ةقراسم ري غنماعوج ريدبو اعيج لوقيق هند عيجف رمد لب هقنع ىول..الد.ناح قوأ » 0 انا ا © . !١ رطظذلاةاعإ موهواتخللا هقلخالا رظنين أدارأاذاىأ( اعيجت فتلاتغتلا اذاو)ةلوه_كاوةءرسلا قرد_>ئااكوهاماو نيد ع (ةكسلال

 | نيعلا فرطلاو عفرلادض ضفنملا ىنععراص مثنغحلاّكي رحت ىع؟ردصم(فرطلا ض؛اخ) شدطو + 0 0
 الواوريف ورك م هنافع اعدلاوةالضااباصوص اذه سلو هراوودوهت ايحؤءعو.ث كل ولعلا سناح 0 هركف د رك لاحان : | نسزنك الفصل ينامرظتنا ىءب(ءامسلاىف هراغن نم ملوطأ نيران كر كا 3و ل 2

 هرظذلجادق ظفلهر رعش 5 تلغالارابتءاباذهنالءامس !!ىفك ود و باق: ىرثدت ءأوقاذهىفاني ههجوتنم عذاسملاهرعأىف
 ىلد لمن ركللا فرو هو ظحالابر طخ !|ه_-ظحالماو رثك الاو مظعملا ىن عك هلا مضي لج( ةظحالملا بد 9 عي.
 مهفلخ ىثوىأ(هباعت قوس (ء ءاي>و ايدام همي ءفراد رظني ىأ قامو قومفنالا ىلب ءاميوؤغدصلا | ع نوهدحا وأهقرط نم
 واخ لو دم هوم ءىلأعت هلل ىل_-صناكو نب ربك- هلا :داعو هاك هغلخ ىد ؛يادحأ عدبالوموتقاسىفو 0 ١ 2 اعىلاعت هليا ٍّ 2 (هادصأ قوس هل-هأ

 الارايكلاراغصلا مدقتو هالونا نمل-,ةافخمفتلر ملا وههناىلاةراشا قوس هاو 5ىفو 230 :الالىرهظ 0 0
 منأةنسلان ههنال( مال_سلابهيقل نمأدسب وزةنسلا قو ىلعس دااليساو ضاخو ال ا :راناذا| 0
 مي و

 ريكالا لوق وهفلخ ىذءادحأ عدبالا اكومه* ارو نمم.مظف امو موقلا ف عض ةاعارتةدايزلف رش 01 بلا قامأو رغحلاىق 2 لل 22 ل بح

 هيلعةعب ؛ مدلا هدب عضوي ماعطلا ريشكت ع نمدارأامىلاةردامممهمدةتامالاقي نأدعم :الو ىمنام هماما ىدمةعت اطىعداذا م اماطلا حاف لاعبا واق هلام هاعدمل سوءياعملاعت هللا ىل_دهنالرباحهعئصروس ىف مهمل" اماو ىوونلالاوةكئاللل ناخاوعد

 نمهيئاملل_ضفالا ه.اوثول-ك الاهنال( ماللايهيقل نم)ردامثي ىأ لادلا مغد ردس وةياورىف ذو(أد- ؛و) مالسلاوةالصلاهيلع
 هناىلاةراش|ةمقو ة هضصلن : رغلان مىل-ضفأ ىلا نكسلا نيا ك4 دارا منان با اوما ضرغا بد.شلاوالوأ عضاوَدا

 هلوقبمل-بو 4 يا ءىلاعت هللا ىلص هراحاذ هناكرب وهللاةجرو ىنلا اهيأَكي اعمال ىلا«: هللا لاقد ءانثااىف غلا ةتانلاو تازلعلاو 01 1 ل ور دل ماعد لصوا !تارسألا لل ا وعلعلا ءت هللا لص هنا ىورارك رغد الا ىل هيد" ديناريك الأ بحة

 هللاالا كلالن أده_ثأ ةكثالملا تلا.ةفنيحل صلاها دايعىلعو انياعمال_لا مالسلا عجب كدلاو مالسلا كنمو مال تن آمهللا
 رصنق دقو | هىلأ نبأ نع مهتياورف ىومبلاو ىفاربطلاو ىذمرتلا هع ومان هيىلاثد 31 ىملاوهلو سرو .د.ءاد# نأدهشأو

 000 ا 222222232322229 0202000202

 3 لا راذاكورو انارص نم ط> ثا كى , ” الاهلوقن 00 ماولاعت ءاريغز مهاطخب را 2 5 0



 ىلال صوا د :هالا# ىلع ني نسل لاقدةةىذ هرثلل لئامل أ فام ف ةو ىلع فنا ادا: سانامأ ورم هلا اهعماح فى طومسلاهي اع

 (لاف) هتدصرانخان اينو وهعطن بادآ ةيغ 2 دك ىأ(هةطنمىل فص تلق) لجالاهل |«ذ ضود نملك الا اتقن لطم لخا ازد

 ليلش ءناسللا ليلك 2 اله. بحوامموهوىأ(نازحالا لصاوتملسوهيلعملاعت هللا لص هللال وسر ناك )د :هىأ

 هر ,كغلام' د) نأ ءلا | 2 يرو ا ا ا

 تال ورك الامة ىأ

 ةنعراد هال( ةحاردل عاسجألاب ب بج ءالةتسوؤادتياو كاع علطمو كعمدتلا نأ ىعمانههيداراز وجو ىلا عت ءئامسأ نم
 (ةا 1 ءاكتبالو) فطاو 00 وتس و هيل عىلاعتهّللا ىلصهنما ذهو ىميللا هلا أك هعفد جيف رشلامه ردع 1 هلوق ءضدق امهلكاذهو ماذا نآمالا» ءافعم مال لان ناله ةيعددح | لك ىلعال ةراقك ض رف هدرو ه.دتعرال ميعص هىزوقهيفو
 الو واس 0 ع ىنعمىلءلادلا ظفالاوهقاطنلاولسو انوركت ولان صل 17 ءاعىلاع 3 ص همالك و هقطذ ىأى ميمردصم مقلط لمص هيعالا كمت رةلاهىنأ نبا (توكسلا ليوط) هنوك ع 1 / - ىدر ن | لاق ى نم هيقنكت 3 :هىلاذ(تاق ثيدحتا اه ارلاهنعّساىذدر ندم لاقئاخا نع نس ينكال
 0 3 مالسلاوةالصلا هيلع نامل مهفلهازع دلي 2 3 ع أيرطن ! مانا مويلاىطذدقل ١ رعاشلالوقو

 هاوقل ه1 ماقد م .اعىلاعت هللا ىل_-صهللال وسر نأك لاق) ىو رمل لقاك هيرو 0445 وشءارعشلا ءاعدالو ىعمهنم
 دليكعل قل انعتوةراجحسم هناكف ة-احريغىف ملك-ةيالو ف الا هلوق باو افةدايزوباو لا ىكءلمتشماذه(ن اًالا ل صاودم
 الو افام 1 عاورخ 6 : نيالاقو فساونزحلبرطدو حر غب نكي 1 همالك ن | انعم لقول هلةزح ومهمالك ناك لاق
 | نعمللا هناصدةو فمنك لوو هدنسىفو هنعشدُمب ؛لءرخ آىلا ل_داوتمةلاهىأنبالوقةيزوحلا

 مالسلاءةالصل اهيل د هثاعد ىفنزحالو4-ماعف وخالف خان اموهشضذن ممدسق:ام هارغغو نزال هلوق هتعمأ و هيابسأو نزحلا
 ع ىفامهللا رشدلا متادن اك هنأنل_تودهيلع ىلاعث هللا ىل_ص هقصو درودةونز< اهيتاينءأنذ رح *الاوام: :دلا
 دارا ا اون زحلاو مهلا ع .هين نس الاقو دما لع ل زم اوقأيساملم انا رونزلاوم 11 نمداعتس دقو نعل لورق
 اىمامتهالاو ظقيتلا 0 لصاوةمرك-فلا ماد تمصلاريثك ناك وديا لاستشا لشن ناهد اكليل
 11 ند ههل بهمس هيل ءىلاعت هلل ىب_ك هلاحن من كيم هنافدو ركمر وض> وأب ولطا ا توف ىلءملالان زحئادا ارملا رتل
 هلوقهيلاراشأ ايءاظعلا وهو لبق ىستاتلقلاون ىلا نيب كرت ةموهورومالان مىل.ةمءسامل ظةيتلاهءدار ااأءاو و

 ناؤلجآ هوركمعتوتب ١[

 نمدر ءالوكباصأام

 ليقاكما 8 ىطاعت نع ئينان ءاولو ا .ةءابسدأ هنالكلذ نعهنممل
 ل-هأ نعد اك>ىلاعت

 ىامفو وصول اهةنلا ادقنهفاخأش ذ 0 هالو 0 تاو ار منهو

 ىذل ! هلاد#لان ل ىوتلادر وذقو نيك | اسلال زان امه نم رحل رسنل بلت اهلا راتم حرش ةيز وحلا يت 5نيالاوو ى-هتنا

 نا | نزح |انعسهذأ رقت هنالزأ كلام نمي ن زوو هيلعمقا لص هنستاحتسادقوا فزت اونبتالولا ةفدهنع

 / ماكر 50 وفعلت 171 بكي هللأ ناريخاماوبثاصملا نم هوهوةثإ . الان زا انعسهذأىذلا هسدىلاةنلا لهألاةاذلو مزعلا

 ماما نما نءيلحلا هل ةءام هلاتاك تباثهنالدودرعثيدحلادوروراكن اولئاطربغب لو وطتاذ هلوقأ تدي ل نيزحبأ# لك
 : وي

 ةردلح نان تيوتا هللا ىلسدهناد <١ رااورخنالف رمايك ريغ هنوك عفتاماقملا نم سدل هنوك اماو هريغو هيمين نبا ظفاحلا

 -اوهممأرومأق هراك- ةاورثك ]هوك لاح نيزح اديه ىلع ناك -وهيلغىلاعت
 2 7 هك لعل دبإك 0

 فصورالام غم ءللاق سوه ل عىل أعت هنأ ىلص ىساودقوال ميكو (ةحارهل سدل ة رك لا مماد) هلوق

 درعا 0 .طاةعوهو رخ لاح وهقمم دنلاو رشلاب _سوهيلعىلاعت هلأ ىل_دهقصوامأو

 2 ربو : رملامالسأ نح نمل اناكهشمالوا :ود.اعىلاعت هلنا ىلص هل (ةجاح ريغ ىف ماكة.الو) مهرومأ

 | هراك ذا ماودو هل وهم ا عىلاعت هللا ىلص هراك-ؤ| ةرشك !اعقت :ىدحالا ع(توكسلا ىلإ وط)هينعنالام

 هتفد ىف لاه ىلأنيدنه

 ةنامالس !اوةالصلاهيلع

 نازحالا ل زطصاوعم ناك

 ن« هدانا قو ترك هال

 0 كوفر ع

 مسأو ةمالس اع اعدوهةةنسلاقدرو هامةنحلا لهأ ةيككوهوةيكتو ء :م باور

 نزرع لا هيأ نسأن ا أمد ا ,ةَعو راعك- ا! ىلعن 0 ,ءهابنوابسأسسأو أمت دلا لعن زحلان ءىلاعت هللا هناص دقو

 و اقل او لاه ىلأ نيد_ذهثيدح ىئةيميث نبس أعلا ىفأ مالسالا خش نءاضنأى تاهت عيوبك

 بوأ طم توق ىعملالا< دأ رملا سدأفنزأاماو تاقلاو ناس الرك- علاو تمصلاف :هلئفلامنازحالا لصا اوسركل هل ءاددعصلا

 دنه نمهأك اذهم | ىحلاهلب وأ أجاي ردحاو عملاق 5ْتِب دخلات وبثلو رق 2 :اذهد_يبتنأه لاح ند نكي كلف نافدو ركملوصحوأ



 ههادثبايلطب ىأ (همتدفو مالاك-| عتمفي) هلوقبالي صقثهندب مئالاجا هلاغم ماقمىف ةعطونَةمدءملاهذهرك ةثيح هلاك ىلع ل ذه
 ىنابلعماوحلاماك-!اءىأةعماج عج( ماكل | عماوك ماكي و)هءحدم:ةبرعلاوهقدشس> راهف بناوج ىأ(هقادشاب) هءابتناو
 لاح ماكتي ىأ(الصف) ةديحصدا وذو ةحلاصدص ات1ةءءاحلا ىأءاعدلا نم عما اوكا بحس ناك ث.دحلا ىفوةريثك ىفاع هو ةرمسا

 عنام عماح عطاقوأ طا, لاو ىلا نمي ىأل_صفلوقل هناىلا_عتو هناح.س هلوةهنموا:.هد->أ لك فر عب اندبامالك همالك نوك
 الخم نوكيقةدئازلاههفانمنمانمعىلعتءاسوهانعم لصأن عه. ةىأ (ريصةتالو)المنوكيفةدئاغلا نمابرعىأ(هيقلوضتال)
 ةماثذ مهرسكو ا وهم شفي (اممد)

 ملا حسب (نيهللاالو)

 ريثالا نبا لاق اهمّصو

 ىأ ةنادالانممضلاف
 سانلا نهاد نيبال

 هدئاز ملا نوكسشو

 ىل ةناهلانهحتقلاو

 1ا نوكتف هزاع

 هلو هنموىبعنا ةيلدأ
-5 

 3 رقنعةءاكح ىلاعت

 ىذلا اذه نمريخانأمأ
 مظعي )ريح ىأ نيهموه

 هللاةمعن ىأ (ةمعنلا
 تلق ىأ (تقدناو)

 (ايشمذبال) ترغصو
 ىلا هو هنا>.سههعن نم

 هتهارناهقلخ نمادحأ وأ

 عم ىذالاوءاذ_ءلانع

 ىأ (مذينكيل) هلوق
 هلوأ عاقب( ااوذ) بيعي
 الوك أمىأهواو فيقختو

 ثيدسحاماوابو رشدو
 نيقاوذلا بحال هللا نا

 اه(بىنعيفتاقاوذلاو

 عب رسو حاكسشلا عدرمس

 : : هءاصأوغحىذلاوأ عبطلا ظياغىأ(ىفاكا,سل)الهسىتا لانس ناكىأ 5

 بناوجوهوةلمهملاهلاذنوكسوهرسسك و هلوأ حافي قدشعج (هقاد_كابهمت ومالكلا حاطقي ) ا
 ٌاباك برعلا هحدمةتامموهورماك لو هيلعلاعت هللا لص هتحاصفىلعتلادلا هفةعسل كلذو مغلا
 اليمالكلا ةرثك فلكي نمهانعفنوقد_كااهللاىلا كضغنأ مل_سوهياعلاعت هللا ىلص هلوقاماو
 ىفو (ماكلا عماوح ملك. و) بناو لا ىف هاىلخدمالو مهل |ةقص نمهنا ليقام طةسفهوف طاوتحا
 نآرقلا ىلع قلطتو ةعماج عجلاثمالاريسم ةرئاسا |ةعفاماا كلا ىلع متشملاةزجوملاتالكسلا
 لطابلاو ىلا نيباةرافو ةموصخللال_صافامالك ىأةلههملاداصلا نوكسوءافلاحّتفب (الصف)
 ىعللةنوركذاع ص+لضف عجمهنا ليقودرغممساوهودارملاءادا ىلع هيفةدايزالىأ(هيقلوضفال)
 (امهد) مهغلاب ل ل يل ةثب هدب رباميق (ريصق:الو) ب رغملا فاك ىلوض# ليقفهيلاس ناذلورخ آ
 ةثهدلاضرالا نمراع<_بمىا# ةلوهسىهوةثامدلا نمةُملثملاءاثلابو سها رسمك و ةلههملالادلا حقب
 لد أو هو عبطلا ائياغ سدل ىأ(ىفاحلاب سل ) ةلماعملا يطل ىلا لا نيا ىأ دبل لا ىلهرلا تاذ ىهو
 ىأ هدا زممللاو ةناهالا نملوالافاه> هفو يملأ مضد ىور(نيهملاالد) هبا وفك نكي لو أءامحلا ىنعما
 ىأةياصأ مملاوةراقحلا ىهوتناهملا نمىفائااو سانلا نماد->[ نيب ل-وهيلعىلاعت هللا ىلص نكد
 هناذلآممدو ارهواهترعوده_فقنفرشل سانا !نمدحالالال ذةءاريقح لسوه.اعىلا عت هللا ىلص نكرم

 ذأاملك دعي ىأ (تقدناوةمعنلا مظعي) هقطنماقفصونوكي نا لمسح ول سوهيلعىلاعت هللا ىنص
 0) مذلا قحّسب أيش ىأ( أيش مذيال) تلو ترغص تقدىنعموكلذك نكي ناواهيظعه-.طءديهلا
 نم فاذبام ىنءىراصردص ملاعق فاوو ف لاو ةفمغ اواولا مافو ةمجعملا لا ذلا حاب (اهاوذ مدد نكي
 هدي فكالاوه:م لكأ همدعأ نا هوو هماعط نمل و هيلعىلاعت هللا لص هلم دناف بورشمولوك 0

 ىندكماق نموأدحأ هلتدشيالىأ تدك اذاماق نم(هيضغل ماقيالوهحدمال او)همذر الف أيش ه.فل 5 الو

 ىلصدنا ىلع ةلالدهيفو لوهجلل ىبمةيقحتل اةانثملا مضب ماقي وهبْضْغ ل مدت ىلعد_>أ موديالىأ ماد
 ءاتلا مضد (ئثد ق»لل ضرعتاذا)كلذ ىلع ديامدرود وانا رحأ هلل مضغ ناك سو هامل

 وأ هلطيباعقدالد_>أ!ضرتعا اذاىأةم>ءملاداضلاوةددثملاةلمهملاءارلارسك ونيعلاوةيقوغلا
 هدي ويف دلل ىأ( هلرصتني ىت>) ضرعتوأ ماقياما ل -ماعو مالا و راكلاءابااب يدب وهقالخ ىذتقي
 قاعتءاعمهري غوبارعالا نمدحأ هاذأ اذاىأ (افرمدةنيالوهفنل بضغاالو) هقالخ لطم و

 ةلداعريغةمسةهذهنالاتىذلاو ه.لوهئادرب لسوهماعىلاعت هللا لصهكسمأ ىذلا ىلار عالاك هسفنب | حسم الو) قالملا

 وحنو) هن رريغىلاةمغرلا نع ه.اقةحاسةهازغل ىأ
 فلسل ا ةظءلاباممهضعبل ىلقاهمذو اهحدمه يا ءبترتيلاممد_قن ظحىلا جول اوامندلا ةايحلا عام عتمتلا ىلا لليميق
 هبضغل ماقيالو) ماعنالكوأ قومسانلاو ماين فلا ءاملعو ماي: سانلاو ظاقيا فلا ءامل علامتفعجنتال_ فلما ةظعو عفنت
 ىأ (ئن) هير مأى هلدحأ ضرعتاذاهب_ضغ عفدل قالا نمد_>أموقيال ىنعملاو امبيقلوعسغملاءانب (قحال صرعتاذا
 (هلرصتني ىتح) ئثهَجضغل مقر حلا ىدعت اذاهنا ءإ_صاحو رما ل_جال ىأ مالا ابدل ىو ر وى موأر ومأم بحس

 اهةحدرغى ا يلو يسوى ل (هننل بطال نعل ضرعتل دهن ذهومتح ب انا ةرمن وي كأ



 دهدتلاوديحوتل ارك لاح هنمىنثتسا دماجمال اهفد ةماهفلللاددتأ لك (هقكب راّشأ) هام نيباميفهءاطخ تقوىأ( راشأاذا)

اهملق) هدنعهعقو مظءئثش نمىأ(بجعتاذاو) ءارملا ى.ةحتىلا ة>-هلارريش: ناك ثيح
 همك باقى اهفيفتو ماللا دب دشن: (

 تا ةنيهئاونرلا لعقهناىلاءاماللءامسلاىلا
 ممم لسل ل ي_سسسسئئتا”(>” ا” ؟/ 69007070700070 2 0 و

 اهقكي راشأراشأ اذا) هنمردص» ناك امون ةفاذملا سأر لوم سني ىلاك ن يقف انا ضءد مالاك-؟ كلذوتو

 هنايسلاهعيصاي راشأدي-وتللرا تأ اذاةالصا |ىفاماوهدي عفربر شا ةالصلاجراخ دارا ثأ ذا ىأ( أك

 بجحعتاذاو) هلوقباهلءهبنرخأتاراشاملسوه.اعىلاعت هللا لص هلو نيتراشالا نيب قرفيلةحبسملأو

 ىعامس ثنوئءاهنال كلا ثدنأتو ضرالاهرهاظوءامسلاو ف اهئطاب لعجو هك سلق ىأ ( اهماق
 | هنوكسىلءلديا اذ_هورمالبارغتساو بجهةللراهظاريغ نمد ةعباعلالا رالةنالراشا وهو

 ةرهج كلا حرش ىف(اب لصق[ ثدحت اذاو) حودهرعأو هوءدفخ مدعو لسو هيل ءىلاعت هللا ىلص
 | نهرهظوأ قرط نمح رخاذا ايل عل _صق ن مهفك هج و ىأ ف ك-الريمضلاو مالو َةلمهمداصوءافو

 | ىقوعاغل لدية ةوفةان :ىأا لست فلا ضء:ىف قو وهريغ هنيدي لوهفكب ىأاهبادصاو باجح
 ا

 لدياذهو ى-#::1لءةولوةهنالتدث[كلذواهكر كلازالىأاهب لب ثيدحالو ىفاهاتلا ةيشاح

 ه.اعىلاعتهّللاىلصهنا ىنءملاو لصتي ءلصتاول صفا هوج وةثالثةرابعلا ىنفةياوراهبلصتا نا ىلع

لوقأ « مهمرأق همالكب م نمةداعك هبطاذك نم ةهحل هديب هن راثابهثي دح لد بو
 مالكاذه

 ىقعمس ل هنالفيرحتةءافو ةزمببلصفا هنا نم ىحندلاهرك ذاءاما هبفام عمر رحمرب_ غضون عم
 هنراثابهمالك لصف ل سوه عمتلا لص هناءانعمو لصتاوأ ل صفباوصلافمرك أهي ديم ةداملا هده
 اد_هرك ذةمالا عيفث ىلعمال_كاوةالصا|ىفةمعنلا باك ىفءايآر ثىرخالابهيدب ىد>ا لصووأ

هنارك ذو. حصل اوهولصولا ن ملا همنا لصتا هناوثيدح ا
 تاراكاا - سوهيلع هللا ىل_ك

 ةراشالاب ه* دح لصوت دحاذا ناك هنا وام مدباةرقهريغل هغك عمو دي>وثل]ةح.سملاب ريشة هفلمخم

 هنرح ونىدانو ىلاعت هلوقك ةيليصف" (برضق) هلوقىفة-ين 'الاءاقلان ارهاظلاو هلا ديكو نهدي

 هفك عم ريش ناك لسوهيلعىلاعتهّللا لص هنا ىنء | نار هاظلاوها :عماونيدي لودهرخ [ىلابر لاف

 ىلع هماهبا عضو ث دخت اذاومو فو سول لاو باهذلل ةراشالاك ف راع ةمهجو ىلءهباحصأ عمناك اذا
 ىفاذك (ىرسلاه-تحار ميلا هماهباب) هاوقوهقرعافهثاهتناوأهثبدح تيدتل هثبدح تقوهتحار

 ثنوي وركذ.فو رعمماهبالاو ىرسدلاهماهبا نطانىنميلاهّتحارب ب رضفاهضعب فو تاما ورلا رثكأ

 .مولري-غنمهءاءسضغنع (ضرعأ[بضغاذاو)اوم د اذا مهتداعا ذهواول :مهابأو ىهابأ هعجو

 هانعمليةفلأا. مدب هل ههمءاحوةمجعمني-ثد (حاشاو) مل و: .اعىلاعت هللا لص ه لح هدشل هل

 هما> نم اد_هوباقعو مولريغ نءهءاوزوههحو ضء:ءانعم ليقول قال دمك أوهفدهج وفرص

ب ض رغلا نابباحافحدملاتاف_صىناذه جرد ف يك لاة الغول و هيلع ىل اعت هللا ىلص
 هتاغ-ص ناد

 ىناليقواذه براقياىهريسفتفنصملا ن مق. ومانأي ماقملان ال لئا سل و هيلعىلاعتهتلا ىلص

 لقا حيطس شي دح فو هرهاظءار وامل عزاسملاك لعل ةملاوأرعالا فداحماوأر ذحلا يشمل ناةيامملا
 قرد->وأهيطغ بج ومنمرذح ىأىناعملاءذهد> اديرناز وجيق عرمب م أحىأ حيشم لج ىلع

 قالو هءاعبوضةم ار مذ نمءءار ون«عنميلهيلعلبتأوأهمضغسج وم نعهضارعابرعش ل رمالا

 (هفرط ص غزهعامسوأهرسنأمةيؤ رل(حرعاذاو زانهرهظأوهام فدصملاهراتخا ىف اذ فاكت هنا
 هتكيشم دا تياهاد ودع 5 ل كم

) 

 (ثدد# اذاو ]ب جعل اهءام لاح برق نع ااا

 ىأ(لصتا) ماك ىأ
 انورةمىأ(اهب) همالك
 كيلا هيرامشاو4_ةكي

 فمن واهي م ا

 عطو ا ئكدلا

 لاقمءاستلاعضومءاغلا
 لدقماوق نم دصقوأ

 قيرطنمحرخىأا نع
 ادصاةبا>>نمرهظوأ

 ىميل ١ هماه اببرمض#) اب

 ىورو(ىرسلا محار

 نالتءا لعاوهماعا

 5 عا ىلع ءانيةي اورلا

 نايباذهةي ةرلاىقدلا#لا
 اهممبهمالك لاصتاةمْمَدك

 راب ث دحت نمّ:داع اذهو

 ناسالاٌك ب رحت نيد ع. ١
 نا ىلءناكرالا صءد و

 ناشااوسط# | ىناعقو هل

 بناح نهاهجوتو
 هتياكب هناكفناذحا
 لود> ىلا ه_>-ونم

 (بخضغاذاو) هني_دضق

 ىلع هيضغرثأرهظىأ

 ىأ ص ر-عءأدحأ

 لهس و هنم دعبل هئع

 نيشب (حاشاو) هرعأ
 قلع مامر هع
 صضد..ةناو لام ىأهرخآ

 اع. ىكاطنالا ه رد

 ئأ (حرفاذاو) حفصاو ممْنع فءافىلاهتو هناحبس هلوقلالثتعهنعمقنع مقصر هارعا ف لاقي نارهظالاو فنسصاب
 لوصح نءاد-ءابتوهيرلاعضا وت هسار قرطاو ءرصب ضفخوأ ه يمر ع ضغ ىأ نوكسف حتفب (هقرط ضغ) رو رس هل ل_صح

 هرشاو ههرش



 هان 0 ةثوصال مو :لاهكحض عاونأمظغم ىأ (مدتلاهكح طلج)

 07 :ونرك  ءلارأى حيل ىسعلاوو نما "اكعستت كار ىسعل ىلا ةفايك انهمثاني كا :اهأ 1و , وام كم دع

 باغ ى.يعو لالحلار هظءهنوكل فوخلاو ضبقلاه- ءلعساغناك ن1 ل ام اكرثك 10

 تقيس ىمدعلا تت هد اىفىبنالا لوقللاجلاةبلغباح وزملالحلا نوك مل ااولالا ارهظم هنالءاحرلاو طسدلا هيلع

 باحسلانملزاناادرباا ىأ (مامغااس> ل 'هنع) اكحاض هنانسأ ىدس ىأءارد, دشن (رتشي و)ت يلغي اورو ىدغىجر

 ا ىلعنياىأ (ن سلا لاق) دربلا لاح
 ارامتءاىأ روك

 ىأ(هتثدح ”)اناحةما و

 ثيدحلا اذهب هتريخأى أ

 هيلع هعالاطانيمثمأ ىأ

 هيلا ىنةبسدق هتدجوف)
 ةليدسصطو هدايز عم ىأ

 هأوعي هشباك هيدل تدحو

 لدخد# نءمابالاسف)

 كافتشا لاف ةلوهر
 (هجرخمو

 م-مق نع علا عاقب

 ماللا سكي (هساحمو)

 هلوخد ةيقيكن عىأ

 توهمأع

 سس

 نءوْهسواجو هجورخو
 ناكموهوه.ل#لاوحأ
 ماللامسكي وهوهسولل+

 وأ ارد صم ناكءاو_س

 وق ىلحلا لاقو اناكم

 ةميه ىأ ماللا حاف

 سشحافاط+وهوهسول

 ميلا مكب ةسا لا نال
 ع عوسوملا وه

 ب ة,(هاكثو)ةثدفلاو

 نينيسحلا نع)ةب و رلاذهوأ ةيلحلا هذه تيفخأى أ (اهتمتك- 1
  ١©١للللل2 سس ا بسيببساسبرو

 ٌكدْضن دقوهنأ. ميمدقت دقوهرثك أىأ( .دعلاهكحض ىل+) حرا اورشالان مادعاس فررظاوءاخرأىأ |

 نوكسو ءأد || تغب (رتقي وك حضااىدابم مس" :لاوهذحا ونو دمت ىع ا دايو ءاعىلاعت هللا ىلد

 الانسب اذااككح اًض رتفا موق نمله هملا» اراادبد ثةوةيقوفلاع ءاع | حاقو فدءاقلا

 بيحنعوعلطن عءوحامان عو »7 دربنعو بطر ْوا ول نعرتعي

 سبح لَدكَن ١ مضلاب رارعلاوهكلذواهم هن نما مس فرع 1 ع5 تفكك اذاةءادلاتررذ نموهو

 0 اعالا ارطقال فو رعملادريلاو ههب>وةباد- سك هما عغمدحاوباحسلام ا [ورتشت ناعم (ماهلا

 ا تب هنانسأهيدشتو لب | كلاود دفا اف الب سا 0 ده مدع عم مهنأف مهنا

 ماك مهمالك ىفر وه-ثموهوهنم عونل هنا لاقي ى ىح هيرح نوده- تعول هب وطرو وهناعملوهثا ةصا دب سو 4 8

 ىلاعت هللا ىلص هناغص تيغخأ ىأ (اهتم“ 5 فلا همءىلاعت هللا ىضربلاط أ نيىلءنب(نسحلالاق)

 الع نب يستلا نع ةخد نفع ممم كنا لوعقم (ني-سحنا) ةلاهىلأ نبا ن نماهتعمس ىلا سوهيلع

 ىق د هند -وذ) بو هياعىل عت هللا ىلصهتئفص ن ههتعمس اس(: :دحم) نامزلا نمددم( (انامن)

 ىلاعتهللا ىذر ىلعه بأن عماورهناالا ىلمق هلظفح ىأهةثدح هاوق نم مولعملاثد دحلا ىلاىأ(يلا

 هسلموةخ+ساُو قو (هسلحمو هجرخمو سوه !ءىلاعت هللا ىلص هللا لو ل خدم نءءانألأسف)ا همع

 ' مل ل[ هدارملافناكموأنامز مسا ناك نابالاهرهاظفة يم يمرداصهةثالثل اتناك نافد_لم لدم
 [كمهدنعهسوا جوه ةديلوتخدو سانالو سوهيلعيلا ته ىلصهجورتدار 1اوهلخدموهجر ىف هلاحا

 ةنانسلا ىعبهلاوحأ عمجءار ةميسأرك ذامناوهسواجةّئمهماللا ريكي ه سلاح ءدار ا 00

 !هلقهلاخنماهعمس ملْنم_سكلاوهتمهعمسا؛ءاأ اريح لو هلاخ ةلاه ىلأ نبأ ن نمتافصل | هذه عمس

 1 اغاوةدابز عمهيبأ نينمؤملاريمأ نع 00 «:اورىهوقدر م اممم اعمدت ءدح وامه" لد

 ىف ل+دكللذك ناكولوابم ةهملعرصحب موهلاس ا هنالوزهأ نع !|نامدك نعىسهملاعمهنع كلذ

 ل هانعمنود غياب هلا 0 هماحأب يام ع

 هرسكبو ل احلا كلذ هدم *.هىأ هاوأعت -- ؛ (هلكشو) مف مفاد :دكاوتدثلا نافذ ”الذب, تدماالهأ

 .لاق) ىلهنببالا هلاو-أ نمأي عيوبي د ةلرت .لعأ ايش دالف نم عدلت ) فاما“ اهلا تمسلاو ىدحلا ندع

 هلوخد ناك لاةقإ_سوهي ءاع ىلا عت هللا ىلهللال وسر لو نع 4 :ءىلاعت هللا ىذرى أت لاسزيس#لا ؛

 انذاهللا نم + (كلذف هانوذام) هدلوانق ةوهنر , امءاضقوهحلاصا هل هان عمتد عم ما هازثم هلوخد ىأ(هسفنل ا 3 هو نياك وحو وأ

 ؛ هنريسو هير وص ىل هم

 اماع لرش « لفىأ(ايثهنمعدملف) )هريس ن عدل اسك ىل أيس أ همك هاوةلولوالاب اعتاممدةةلانهدار 1| اوهىفاثلان ل

 قير طب ؛اذ_ه متن سحتسملا 4 _ةلخلاجو نسا فاصنا لايك نماذهوهقةحوهلاسدقوالا رك ذامع-مجتاقاعت -م نم 0 ل

 هياعىلاعت هللا ىلصهننالوسرلو_+دنع)ههجو ههللا مر كايلعىأ( ىلأت لاسني ل الاق) هةدبامك- 5للءصف لاقدر اطبأماو لاجالا

 نمل-ءاةتواف: امهتبامنافنار ةالاةءاور نموأرغاصالا نعربأك الاه ءاورل م٠ .5نما لهو هلوصو ةمقدكو وخد نامز ىأ(لسو

 ق) هيردنع نمىأ(هلانوذام) هنوك لاح ةماعهتدب لهالوةصاخ هى أ( عنل )هب ىقىأ(هلوخد ناك) ىلع ىأ(لاقف) نامزلا

 بحول ىلاعتو هناحبسهناله توب نهءاش ث يح لدينا هلانوذام ناك ليقوك لانها للم لاءانثلاو لي زارحالا هاذىأ (كلذ

 نا ذئئسار يغب لخدنال هنا هانمليقو هناح وز ىف هيلعأملق

 كصوت سبشل نش نبل بيش >7 نت 353 ةد



 ىأ(هلوخد) م. ىأزمهفىازلاديد ثني (أزح) ءا فر قتساو هازنمىلالصو ىأىوأ-1اه:هوىلوالاوه رصقتلاب(ىوأ اذان اكف)
 ًازجو)لماوكلار ومالا نمامهوكتو ىحضلاو قارشالاك لفاونلا ىئهددعب بصنلاب (ىلاعت هلأ ) ما أ ىأ (ءازحا ةثالث)ل همز
 هر ورضودوذودو رواواهونو اول .ةلاكارت>ارتسالىأ(هفنل أزجو) مهلا هيقمهلل امو مهنا ث حاصدو مهلاحو مهرمأر يدي ىأ ( هلهال

 ىعمادهوهيلعكلذلاثماودابعلالاعاوداه4الاو-أ ضرعو هيد يندر وكملاو هيلع لوخدلا ىلا سانلا ضءدتالا ةيضق

 ىلع) كلان هام سفن ىأ كلذ هسفن نمز ضءبىف ىأ(دريف)هءابحأ ةرعزو هداك أ صاوءن نم ىأ( سانلا نيب وهندبهءزجأ زج مث) هأوق

 نادارأريثالانيالاودتو مهتطدار و لودح>و مهتطسا وءىأ(ةصاخلاب) هلا كالت ىفهيلعاو ردق.ملنءذلا ىأ(ةماعلا

 هيلالصتال تناك ةداعلا تتش سس سس سم يس سس سمسم

 تناكف تقولا اذه ىف ||| هنالن معيىلاعت هللا ىضر هناحو زن من اذ اريغن هتقوىأىف هبوب نمتسدب ىأ ل خدي ث.كاماع
 اوعمسا مهري ةص'خلا مهّمعىلاعت هللا ىذر هءاكأت ويب هلوخددارملا ليقوم.هلا هيلع بحال نأك ملسو هياء ىلاعت هللا ىلص

 دئاوقلا ل صوأ هناكفهنم إلا نمز مق ىأ ) هاوخدأ رح هلزك_هىلا) هدمز و ءهرصقحصالا(ىوأ اذان اك_ف)هلوقلديعد وهو
 لييةوةماعلاب صاخم ا ىلإ ]| م-هر ومأهيق ريدي( هإ-هالأزس 0 و؟-لمىق ركفعلاو هيدابعل ىأ(هللأ زءازحاةثالث) هتدمل هلوخد

 ىأنعى-ءعابلانا || هءزحأزحمث) هاوقل هءى ل اعءربغوةحاروبرشمو لك أمنء(هسفنلأزحو) مهب فطلتي واوحاصن و
 لعد ةماعلا تقوله هساس تق هلاو-اوهتاذباصوص#هئمامسق ل ء3هسفنل هاعجىذلا نمْزلا مق ىأ(سانلا نيب وهدد

 الدب نونوكرف ةصاخلا | ىفم-4 نذوب نيذلاهءاحخصأصاوخوأ هلهأالا هيف هيقالءالو هانم فوهومالارئاسو سانللرخآ أو
 قالى أ (رخديالو)مهنم ىلطغل ولصوب ىنععدرب ( ةصاخ ايةماعلا ىل كلذ دريف) لاقاذافةمديلا لصاالمهريغو هيلع وخدلا

 مّثع) لاملاوأ لعلا نم ]| مل_سوه لع هللا ىل_صدنادرو هنالزيعت انعم ل ةومييلادر مث مهمذخأ هل ىلا ىف ق>م41 ناكاسمل هناك

 مهعفضشام ىأ (أيش ل٠ وهو قايسلانممهفال ةراشاكلذو ىنسعملا لص ناب وهو ةماعلا ىلعةصاخلاب معتم ناك

 لاذلاب خدي لصأو لا هيل ءىلاعت هللا لصهتعمسا_عةماءلاريخت ةصاخلا تناك فاهتةرعىتل اةصاخلا ادع نمةماعلاو سانلا

 00 هلوقك لدبالا نوكوةيدبسلل ةصاخل ايىفءابلاو من عهمتك ىنبنيامنكيولاذا سو
 مدح 6-5 هم->عل 0 هئمالذو ةصاخل ا دعب ةماعلا تقو لعكت هنادا رملا سدل هنال ديد 3 اوبكراذااموةمهبىك وكف د

 يحتل ةانثملاءايلا مذ عمةلمهملاوةمحعملاب لدبدرب لديىو روملا ىن»ء:ليةواهرهاظىلءىلعو ام_هداكال هع مالاد

 هياعنياخادلا نعل.و :وةصا#اوةماعلا نمن 3 3ك ذملا نعىأ(أيشمهنع رخدنالو) امييفاهحتفو

 ءاوةمدعملاذب ردد هلصأوةددشم:مهملادي ردن ود>اول"املاو سو هلع ىلا عت هللا ىل_ص

 زو ورك دانمهلاثمأ اذكو فرصلا ستك نمل عامه. ل ءفوالاد هلاذو:ؤان تاق رخدلا نملاعتفا

 رخددب راص# اح ردع

 مغدامم ةلههك ةمحعع

 ةمجعملا تاق دعت ةلمهملاب

 ةكالا ىطئاوهو ايم |( د2 1 00 ا 1
 ر داو سانال هل_عجىذلاءز وهو (ةمالاءزىف هتريس نم اكف) ءاخوةددشمةمجءملاذب رخذي

 0 0 هز

 : لا قاذك 2 ١ راثيالا (هنذابلضفلا ل-هأراثنا )ءزملا اذهىف هنداعو مدوهيلعّشا لصديأدناكىأ هسعنل ناكامت
 ع ل 5 .

 نء)واولاب رهاظلا ناكو دار-لا نان مليةامورن كيب ىف هنولخىف لوخدلا مهل ن ذأ هنا ذابدارملاوهريغىلعهرثويإم دقت

 : هللا لص هنا ىءملاو موتح اح ىلع مهفامءدأب زلضفلاو م معىلاع: هللا ىذرةبا>صل |ءامن غأ ل ضفلا للاب
 نسح نمىأ هنرجس 8 5 بيا 5-2 - ت7 ةرص 325 .- .٠

 0 3 ىقهتءىلاعت هللا ىذر ةحاط ىلال عقو [مكمهعاب رد !مهتاودصداورب دن أمف نذأب مو هيلعملاعت

 ءاطعلاو ل اا مسقتدارملان | مهو.( نيدلا ىف مهلضفردق ىلع هةمةو) هلوق هيف هعقوأ فلك: ءاحرشب

 مههرك آنال نيدلا ىف هلوقومفاوحاب هلاغشاو مهعمهثيدح ىفهئزةمسق ءانعماكاو كلذك سدلو

 هتعب رشل ةباحالا ةمأ ىأ
 (لضفلا لهأ راد 0

 مه رام عالمه :رايمخاىأ

 معا هل هللأ كدر س ابعنياوهو مالغل اقفبارشل !ثن د> هنمو لضفل |لهأرع اوأ مهعس ن ١ 0 ةمفامارك اهرعابىأ (هنذان)

 ل-ءاقلاىلااما فاض مردص هو هوة حية ىفاكهتم-ةىأفاقلاعّتب (همسقو) هلاونذاف نذاتسارعوركب ىلأخايشالا
 ىأ(نيدلاىف) ََ قالاق ل ضوال اىأ(مهلضفردةىلع) ءابا ٍاسوهياعىلاعت هلل !ىلصىنل اةمسقوأءزحلاةمسقىألوع-ةملاوأ

 بهزلةرثكوأ ب سحلا يضتةموسفلاد رجعال م اتت أهللادنع كمرك [ناىلاعت هاوةل ىوقتلاب ىجسملا هبىاعّملا لم_هلاو لعلاب
 هأ وةهيل ريشا امكةحاحلا بكل م عةأ »ويا : ادقتمىفن رون واعنمدإ .ضغل ابن ١ ميل واف عمو م“



 لغاثف)ةحتاح عج ليقو سا يقربغ نم ةجاح عج ور افاثالث ىأ(جئاولاوذ مهنمونيةاحتاوذ موئموةجاحماوذمهْمم)
أ هيق)ةسيدرةغا هناوهملاث رسم كوهلوأمذدالنيغلاوعأم لاعاد (مهلغشيو) مهعفاذنمبسح ىلع ىأ ( مهب

 تقولا كلذ ىأ (مهحاص

 نع مالا ة_هاع صاصن وربد#ةاافريمكا |ىلعاقطعسصنخااب( ةمالاو) ةيضاسللا ل )اهلا ةباكح لممقن نايك فضحت وو

 قع ص ريغوهو الانام نم را لقا . ما عالءدققت ومهاو> نع لاو كل دكار 5 ,مىور وه عي

 ىنعملا اذهديرأولهنال ى :ءمل

 0 و ةفاكةماعلل وأ ةصاخ

 (تئاغلا ءنم) رضاحلا
 نموأدو+ و. ا ىأ

 دوجولارلاع ىقدج و يس
 ىنعملاب ولو ىم ةعمس ام

 ند مه-ضعملاةال_خ

 نهوىقبددلاكةناحصلا

 ص( هدو ةقينح ىلأو

 دارملا ليقوةمالاءاملع

 ريك الا يادضا ادهاشلاب

 دهاشلاءأ ارغصالا تئاغلاو

 بئاغلاو ىلاحصلا

 ماعلا دهاشلاوأ ىداتلا
 هنغمو ل اهاكلاسثا اعلاو

 رعشل اعلالوق

 د_هدرإاخ ىيعااوخأ
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 مين
 وهو ٍتيمل-هجاوذو
 ىرذلا ىلع شام

 مدعو هوءايحالا نمدعت

 ىرغخ#لا د_هاشلاوأ

 ااًءلاو
 من متئاغلاو ماس ||

 روك ذلادهات !اوأع جلا

 دلا(ج 1 قاوم اود دبتسونيتعلا اود تعول :دحاولا (ة+جا# اوذ مهعم] هلوقب نعول

 دهاشلاوأ ىودمل| ب

 مهحاصد ىأ(م 4ىجمتي ىذلاب) ءهانادرأ ا (مهراب | هز الك هن :ةمجاأ و هلا

 لصو .اىأ(دهاشلا)فيفخت ااه او(ديد قلاب غلم مل) بن ا رمل عد +3 ارمله

1100 

 خ 6-1 (مهلغش و) مهداعم ومهشأ 5 عاصاامهداثراو ءه>ئاو -ءاضقب ىأ ( مهبل غاشثمك)

 امنيا وعدم سوه اعهّللا لص مها هك ىأرمكةمردر ةغلف لغشأ ماو لغ-ث ةع دل ةامعملا

 ا دف اوىأب صنلا (ةمالاو ل.هحال صيف أ امىأمهحاص ةحسن قو( مهحاصأ اهيق) هيمهرأ

 1 ب ىأا زاب وهو(مهنع هئاكسم نم م طاح مالسلا هل 4 2 رعم لعد ءم قد اءاممهةةيامتل

 سني ىذا لضقلاىوذرابخاىأ(مهرامخاو) لضفلا ىوذةصالا ىأمهتلاسىورو مهلاوحأ

 لكماذا“ غارلا لاقباط ى_هعىتب عواط هوهو ةمالا نم مهم ع لولا نأح بسانيو قيل ىأ(مه

 فر نام راتلاو كه لعفمالارخ_.هنوكيامامهدحا 08 نيهح وىلعوهفاذك نوكي نأ مني

 لوقيو ها ءةدامو رعشلا هانملعاموىلاعت هبا لاوهمرك-| ىطعي نا ج٠ نالفو < لاودسالا ىناثلا 3

 وهوة-هعرشل 0000 شلاعامسل) 0 ةعرض> ن !ميودياعدلا عل هلل | ىلص

 هدتعرضا4 ا دها اشلاوا ا اهديدش زو وهدعب عابسالار 5ك ذه رع مداد مدد

 ا كالا وت لارا ؟نموهفادو> وموأ ارغاحن 5 : م نموهو (ىقغلا) هأوعب ,هتلباق 1

 ةيداع .ا|و 0 1 ماو ماعلا داربنأ لهت<و ل-.ةنوععباتااوةءاحصلا مهوأ مهراغص
 | 00017101 هدو تالنوات نهوأ ةلقعتالامتحاهذهورفاكل و مملاو عمس مل نهوعماسلاو

 صيصختد عب مم_عاوهوه-:+ اح غالب |ىوروهت+اح ىأ (ىغالب |عيطءسالن مة-جاح فو غلباو)
 عيطة بال ن مةجاحاناطاس غاب ند قانشلاوازعالا أ (هناق) مالا بع بل نايت و تحلاو سبع رتحال
 0 0 نك ك5 مظعلاع ار 4 |اذممىزوج ةجاطاناطلس غلب :|ن من اديرب لد اع

 ك5 كلوش سا مدقن كل ان قوان 0 امنوك نأ نمل-_>ًاوهئالاو 11 ل ١ هللا

 1 اننباكهياعلذءاهقفلا قاطأدقو وهلا عيا مظعالا مامالا اخهناطأ س !ايد أراالا هز لقورظت

 ىناومص ال و رلةةسمثد دكا اذهر قا.ساك ى.ءالدعاوقلا روك كلا اًضقلاوا. ةعااوةنطاس ١

 هن .رمدمدروأك مادقالالزت موب طارصلا ىلع(ةماي.ةلا موي هيمدقهللا تدث 0

 3 نا :؟ وهو لمعلا سذج نمءازحو هفهيخأة باك سو هيمدقب ىسمهنال ك لذو امثدلا ىلأن يالةيادر 1

 (كلذالا) سو هلع ىلا عت هللأ ىلص هس ا ىفرك ذيالىأ (هدنعركذي :الو)فةوالالاوهأن 1 2ع

 تيغرتلاو4-.اعت لاو وغ.يامتلاب رمالاو ةمالا نع هلاؤسومهكىلاصمدرك هام هسا راثالا

 لمعلا اذه ٠ نمنوكيامريغامالك ى طربال ىأ( هريغ) لوعفم او هلع اقللءانمااء(دحان هى .الو) هيف

 000 ا 2 ا 1 ا ا ا

 ل دهاش ||ىور و رقاك-ا|بثاغلاو مسا ادهأ ةلاوأثانالابئاغلاو
 نمو ناش !اىأ(هناف) هن ه>اح غالي ؛اىوروه”+ج اح( غالبا عيطت#الن ءةجاح)ىلاواصوأىأ (ىوخأاب ؛أو) ؟- 0

 ةقاكب .الا هس ةذب ىأ( اهغالد ؛.!ع..طة الن مةجاحإارئاحاناطل -واوارب ز و وأ اريمأو أ اكاحوأ ا .ضاةوأةقيل*وأ |. 21 .:ىأ(اناطلس

 0 ذيال) ةعفشلاو ةجرلا ماةمىف تدن ودوحالا كت مافابملاةمارقلا موي )مف ةوملا وأ طا ارمصلا ىلع ىأ ( هيمدق هللا تدثأ ه2ثمو

 ا (هريغدحأن م)وهىأ(لبتبالو) مهعقر هيلع سنت رس ومهعفز ه:عاشنب ىذلاىأ (كلذالا) ]وهلا ةغيصب (هدنع

 لما لوعفملا ةغيضد لءةءالوأر ةينادعسالو كلانه ةعفنم 3



ط مهنوك لاح ىأديددنف ذب (اداورنولخدب)ةصاخةياوربىأ( عيكو نينا. ف سشيد->ىفإ للغىأ (لاقو)
 لعلاهتمنيملا

 ىأةم>ءملالاذلاو ماللاباذاو ىورو هيلا لوصولا تقونو.:مح:. ىأردص ههنا ىلع اف هلوأرسكي ىور وكلا ه-:منيسمئلمو

 ىأ هاوأ عتفب ( قاوذ نءالا) ماوخدد عد نوقرت_ةءالىأ(نوقرفتيالو) هدنعال نيب رقتموأ هينيعنتمم نينصحتموهيلنيثحتلم

 ناك ناولماةةلوالا لع قوذلا لهأ ردة ةاوهدن عرض < بو رشموأ لوك ا«نمقوذمنعوأ هنماهنومبسثكي لحو حو مل-عنع

 باتكلا,ءاماعىأ (ءاهقث ىعن) املا ةادهىأل يلد عج( ةلدأ ن وج رخو ) لمكلاىلا ةبسنلاب لك الاو هفرسستوأ روصت نا علا

 قوكللاد_هونأحارحلانب (عيكو ني نايفس ثيدح ف) ه باور ىهنءىلاعت هللا ىذر ىلع ىأ (لاقو))
 ماما هدلاو ونمت ءامونم-_ءبرأو عيسة خس ونا ههريغو ىطةرادلاو ىدمرثلا هنعىور ظفاح ماماوهو 1

 ةلم-هلاءارلامغد (اداور) مْمعىلاعت هللا ىذر هبا أ ىأ ( نولخدي ) ىلاعت هللا هجر ظةاح ليج
 ءاسملا هيفالزن٠ءم-طراتخيلنء رفاسملا مولا مدقتب نم هلص أ ودار عجله هملادو فلأوواولادبدشت و

 هيلا لو صولا تقو نو:.>:: ل .ةومهد_ثربامو مهتجا<نيجا- غلا نيملاطالانه ريعدساو لاكللاو

 ةمدعملاذو مالباذاو ىوريودو ربدور رد_دكمواولا فدفذكو ءارلا رسك,داور نا فاملتلالاقو

 لاذلا عّدفب (قاوذنعالا) ملسوهرلعلاعتهّللا لصهل< نم (نوةرفتيالو) هننيذئالزيدجتلمىأ
 ىذلا لال ريع تاق لوك الاوهو ىفودملا ىنءعفوذلا نملاعفاةوفلأو ةفف ل اواولاوةمدعملا

 لدي نأ أيش عطب نا هتداعناك سوهيأءىلاعت هللا ىل_ص هاله يةحديرب نا لود و هنوماعست

 اهيفهلصأو مقلابعطل ادوجوتغ ارلا هلاك قوذلاةةية>و نيك اصلا فال ةداعترحا ذه ىلعوهتدب

 ءاذ-غوه بدأو لإ ءنءالا نوةرفتءالىأ سلا ازارطانباتك ىقءانرك ذل ي_صقن هدكو هلوانت لكي

 نيملاع ( ذاع عي ةلداز حنو هيلع اترك ع دعس( لا بيسو مو>اورال

 روهشأا هاذعم وأ ىداه ىنععليلد عجة لدا مهريغم مب ىدة بم و سانا نيدشر ماده ىأن يدل ا رومان

 ىفإك ةرفنملا ضعبلافالخ نود تم مهلك م-.معىلاعت هللا ىذر ةءاحصلااو مالسالا ةج>نالفلا اك
 هلاح ن ءعىأ (4-ج رخم نعىفريخ اولا «معىلاعت هللا ىَذ رهيبالزيسحلا هلئاق( تاق) ماما نيا 5

 6 لاق) هازغم نمدجورخد هد (هيقعنصن ناك فيك ) هلزنم نمدج ورخد هد إو هيا عىل اعت هللا ىلص

 لريتلاوذذلتلاو مامتهالل ريمضلا عضومرهاظلاعضونم (مل_سوه.اعىلاعت هللا ىل_صدهتلالوسر
 ةرثك بحال هنالةنازخلا هنموهنوصي ىأنوذلاونيةمجعملا ىازلا مضوءاخلاب (هناسل نزخ)هركذب
 ناز» اوسةئش ىلع سلق 35 هناسأةءلع نزةلءرملا اذا لاقمالاكللا

 ىأةينحتلا ةانقملا عاقب ىعي وام.ةالاةخ_سنىقو (ميينعيامالا) َُل 2:نكماد_ءع:م ان مهيفاساو

 رمغهءنءانوممهلعكىأ (مهقرقيالو مهفلويو)همكحرحاوز وهملكر هاوج نم مهعقني ومومبي

 كلوحنم اوضفنال#اقلا ظا غاظن تنك ولو ىلاعت هللا لاؤاك م_مبهفطأو مها راداهةعْنيةرفّدم
 لكزب زعاومرك |لاقاك( موك لك سرك مركد ) مهند. ةاخاوملاو باحتلا ىلع مهمة غل امهتسبهللا لع وأ

 نءاد_>أىلويالفموياع َ اح هلع ىأ(مييلعهيلووو) سانل اريداةعلسو هيلعمللا لص هو رع موق

 ءالعالاب نو تايالولا ىوذةيلهالةياعر م- يلع مهراغ_ص ل ويالوم_مءاعمهريغالو مهريغماعتأ

 لاكي قو“ ولامدعو نافلاءوسم را نهنال(ا مهم سرت وس اذ اار < وز ماكسالا ىف اميغ رن لقاسالا

 تال لا فالف
 ناذاث نبال لوتلا اره

 خويشلا ض»د هل :ام ىلع

 ىأةمدعملاذب ىورو
 نداقذموأ نوص اومم

 وهلتاقلا (تاقإ
 هندال ريعصتلاب يا

 اهيع لهنا ردر
 (هجر*نعىفرم*اف)

 هي عذصن ناك قىبك

 هلاعفأع مج ىف عستنال
 هحجورخو هاوخد نم
 ىأ(لاق) هلاوحأر ثا سو
 هللا لوسر نك )ىل-ع

 سو هيلع ىلاعتهللا ىلص
 ىارمعد (هناسا نزح

 اسوبحوانو زخم ءلعجىأ
 (ميهنعي اميثالا]اعونمو

 مهمه ىأ نونلارسكب
 نءةخست قومهعفتي و

 م-هدعاس ىأةناعالا

 رهاوجنممميدىوقي و

 هزموهظعورحاوزوهظفل
 رعش

 ه.اع نزئءرملا اذا

 كال

 نزاخ هاوس ىلع سداق
 ماك-ةيال ىأءارل أدب دشدب(مهقرغبالو) موعمجيقدم عئابك اوسوعم تبئاحس نم مهدي ةغلالا عقون ىأ ماللادب ددشب(مهغاول و

 رك مانأ اذااضيألوقيومهخيشوموسئرىأ (موق لك رك مظعي وأ ماركالانم(مركد) مهنالدثلا نمةجرب هنالمهرفنياسع
 هاوقلىأ (ساكلا ردك و )مب وهافلات ىأ(مييلعإاما اوهلم < ىأ ماللادبد شنب (هيلويو)هريغوهجام نبا هاوراك هومرك اق موق

 م زا ثيدحلا ققممع ظفحت ىأ( مهتم سرتعو) هلوق رعسفتلابفطع مستيلا هللا سأام صءب نع كونتي نامهرذح او ىلاعت

 نظلا ضددنا ىلاعت ءاوقىفانبالوهذ كل لس هناف ذم د>أ لكب اوقثتال ىعءملاو ناظلاءوسد سانلا نماوسرت>| ظل ىفو نال ءوس
 بابلااذهىف مهعيجال ىلا رعالاكمه«ذجسانلا نمدارااورضا# |نمسرت<و ب ئاغلا نمرذ-يثوأ ملا



 هتقالطو ههجوةرشة-ثاشدىأةدخوملارسكب :(هرشد) د_> أىلعةخ:قو(دحأن ء) عنيىأواولا رس 5 ؛(ىوطي ناريغن 0

 اذامهاوحأ فرعتن ىأ (هءاصأدةفش 9 اود_ح واذا: هد ىقمهممرضحن مو>ىقاذهوهنوأ رطو هنرسع نسح ىأ موز

 ني_لاديد_كثب (نسحلا نسحي و) سا:للل ص>ةتلاودقفتلاسجوراممىأ(سا: ا ىفا_عسانلا لأس و) اودقفواواغ
 هد كاع ١ رحتوهيفاعي غرتاباوص هنوكب كك ىأ اواولاد لش ؛(هيوصد )اذ بحشسم هل عدم و اة>نوك أامنسح نيس أك دخكو
 قا ايوأن واهدعب ةففذوأ :ددثءءاهلاوءايلا د, دشن, (هنه ولو 0 مارعلا حسب ا هناا زو

 هقعضو هةيردك

 4 :ماربز آو هنع ١ رمق

 هرمأ ناك ىأ(رمالا لدعم )

 لالا رك[ سلو ةمكح عددي نموهو نظلاءو او زج حاهنعملاعتهللا ىذرزعلافودحأ
 حلا ضارجلالا] ةوةبراةةمرذ4 او سارتدالا وزارتحالاو مهصاوخ فال مهماوعلب 2 يحل

 دحأن ع ء) باهل ى ط- نمةراعتسا عت :؟و < ىأ(ىوط:نارمغنم )فو ارد 4 اوذوعتلازارتحالاو أ انة لاك

 نرحل 8
 نسح أ (هقلو)ءتباهم فون اهذاوهبل لفي !انوهلاست ان هءعموطأ- ملل :اوههجوةقالطىأ (هرشد نمي ءاهنو لادتعالا

 هدنعر ضل نع لاس ىأ(هنأ عصأ رقد : وز هيك 0 هع هناىلا ةراثاوتمإرك ذيل و هعطخ ىلقا 0 لاس#الاك

 اعسانلال ا وز ةيلطت وهن "كحل ماذا هارم لتوهداعبلا 1 ل ا ع مدعقو ١

 1 هكرادتيزيام كرادتيف مهرمأ عيل مهرومأومهاوحأ نم( سانلا ف ا
 000 ان صم وةك راد قيام كرادتبتةهرأ لعيلمهرومأ و مهاوحأ نب( سانلاق أ روما. قلتطرت)
 نسح لاح هوري_*أ اذاف صد راى نا سنمطلا لاو 00 هنعىهملاةءيغلاوأس سحتلان ءازه اطال طرقه راك أ

 الو صقانتم ريس غءَوَأ هيقهلابيغرت ل عاف حدعوااوص هنوكو هم_سح نيم ى ءأ (هل و ونس ند *) كلذ ىلعهللاد_ج 9 7
 نهولا ىنءعىب هولا ن :مةيمدملاع 1 || وأنونلاو امهناثدبد_ثوامح وأ مدد( هود وجيمقلا عمت و 0 2

 (لفغب ال) ضراعتم

 ر-هظاال ىأ ءاغلا مضد

 بانرال ةر-اةلق-غلا

 ناةئاخم) ةيعصلا

8 

 نا دارملاو ا يراود ارق طقاسم» ع_صو ع. ل-ءفةوهلوش.ىأفعضا اوهو

 ةلدتع اهلك واعلام هلأ ىلصءرومأ ىأ(مالا لدن 5 الا فل .ةواعرشوأ هداعحبم ءهفلاو

 نمئذن ء(لفغبال) هناقوأع .جقدحاو نأ :سىلعىأ(فل“ ةعربغ) هريغ حب يقنو نيت ىف غلامرالف

 رودك ملص ىأ (اولميوأ)امويقعا لامعا وهو مو كيمراسع (اواشعين ادن نع رساعل لاوخلا -:,(اولعوأ اوغ

 ىلاعت هاوقاذه عمجصودعبي مرعالا لدم او ةلاذه ع.راولو هيآع مه,.ة:ملاذا مهرمأ اص نع لسكو 3 3 5
 نيوب(داتعهدنع) سانلا لاو-[نم(لاح لكسل)ةنسحلاةظعوم اوةمك-مابكبر ليدسملا عدا || د دكأ م 0-0-7
 ل0011 1 امال رمل رماجتاوةدعلااديتلاكوهو ةلمههلادو ةلقوف ةامثمو ةحنرت شمت ىلإ | 00ل) عموتسلل واو
 نمايرهءات هلادتلدبانةد_علان مهالدادعدأ“ علال صال 9و ةعاسدقر هلوشب ىقاختموهف عقو لاوحأنمىأ(لاح

 ما ضار ارك_:مىآراذاوهلعدآر اذاف(هريغملاءزواالو ىملا ن ءرممقي الو)دار كا كل يالا اناث
 ميلضفأ او)مهذرشأو ًاومهلضفأىأ (مهرايخ) هود ةوهل ع قهنمنوب درقيىأ(سانلان منوم نم ءذل١ 4 0

 هداش رابد-أ لك رمأ لك قعصني ناباح 7 2ك وأةحيصتر مك اىدعانهمعأ (ةحيصتمهعأ دنع 10 0 52

 هللا ةديصنة نيممل لا ةمئالو هراّةك-او هاوسرأو هللة حيضتلا نيدلا مال هيلعلاةاذلو هلريخوهاملا| 2 ما 0
 هيقاع لحعلا زهيئاعممهقهراتكلوههجولاصل# هتدابعو هديحوت نمد اع ؟ه]هداقتعا قهدالخا 3 مرعيال أقع

 نيملسملا ةُمالو هرعاوأل امم اوهيهاون بانتجاو هءنأسجالا ملسوهيلعملا«تهثلا ىلد هلو بل ةحيصنلاو لارا دور ةييناا
 هحصني نأ ريس اهدار أع بصنلاومهاصام_هداشرا ةماعلا هتحيصنو مويلع جورتملا مدعو موتعاط 000 و
 مهسحأ) 8 رش وهدد هرىأ( ذا رتمهدنع مهمظ ءأو) ه !تدعنو هتهمن لاق ةماعلا انفو صاغ هس رع ةنأع نع

 لاق ؛ هلهإذب وديربامديرب نءءاظعاةاساوم لاو مومعلا دقي قى“ لا فذح نالدح[ لكل( نا هنول رشيىأ (هنولب نيذلا)
 هقيففحلا (مهرايخسانلان م ( 0 ل ل سا ا دوت سا ودم وجب 7 رج دو 91

 هاسأ ا خب
 ةملك ىهو ة-غا صولا ةحيصنلاوسانلل مهعفنأ س انلاريخدر ودةوةناكمهتماعو نءمل ملا ءٌءأو هلوسرو هياثكو هلل ىأ (ةحب 1

 تثدأ !ةد_ثدعملا وقفز راى ةك راشمىأ(ةاسا 0 رغ«هدنعم همظعأو) ةصااخا مبحوصخلل ريا ةداراة ل نعاهجب ريعت ةعمأس

 هال! نْو كمال ليقوماسا نط لعاز مفارءاسأ وهلامو هسفنب ىفاس , اركب أن مادي ملت عأ ىدنعدحا|مُثيذح ل. دداواوأ ةزمه

 يفر غك نمالإ

 ندير رح سو +



 ع

 ىعمهر زاوقندبلاًةوفه:منالرواثلا عمر زالا نمهناكمزمهلاب ىور ول < ا ئعفوأاحلملا ىنعمرزولا نم واعمىأ (ةرزا وهوز
 (هتلاف) هن ءىلاعت هللا ىذ رىلعنيزيسحلا ىأ(لاقمت) ةريدعملا] ودلال فلا ةوهوةرزا وممدقت ىحندلا ل صأ ىف عقوو هاوق.

 حنص»ناك ام) هاوقبهنملدنأ اذإو هنا بتارتو هلاحةيقيكو هناكموأ لسو هيلعىلاعتهتلا ىلصهسولجىأ (هسامنع) ىنأىأ

 زو هنأرهاظلاو اس رقمدةنائكماللاتفبهنانمهلق.-اماض: أانهلاق ثيحىحدلا برغأد_ةوهسل وأ هسولج ىف ىأ (هيف

 همايقذىد ىأ( ساال سو هيلعىلاعت هللا لص هلال وس رناك) لعىأ(لاقف) ىعمو ىبمأطخاهحةةنامدقت دقو ماللا رسكب

 هللازورك ذي نىذلاىلاعت هلو قبال عركشودج ناب وأركذو ملعهدافا نم ىأ(رك ذ ىلعالا) هسولج دعب ىأ(موقيالو) هربغو مون نم
 ىقسادال ثي<ه.فرهدانيعماسا < هسفنا لهال ىآنيطوتلاوألاط»الا ند( نكامالا نطودالو) مهب ونج ىلعو دو عقوامأيق
 هنأءريسغوك الا ىورق ةنبملا هتالصا ةئدبملا هتالصا ىلصمليقو ةنيعماهذاختا ىأ (اهئناطبا نع)اضي أ هريغ ىأ ( ىسني و) هريغ

 ناكلافلجرلانطونأنعىسمت 21م8 ةياورقوهيفىبص!ناكملا للجرلا نطويناىبن لسودهياعىلاعت هللا لص
 0 2_0 سل سببت7_7_بب_“” ت؟7؟ٍب؟أ؟بب7 0س

 رعبا نطو. أك دجسملا هرزاووهرزآلاعيهيلاأجتلا ناةناعاىأ(ةرزاوهو) هلّةوساهلعجاذاةزمهلا نمةلدمواورهاساووهاسأ
 لانو شا فيو[ . 3 30
 ا اانا لدرلا تورت 0 ولاهنموأحلمل اوهورزولا ن موأ .نديلا:وةنالرهظلاوهورزالا نهدد_ءاسوهاوق وهناعا اذا

 -_ 1 ةباحصلا ل _ضفأ هنأ لع ]دياذهو هلاموه فني ىفاساو ركب ىلأ مادي مظعأ ىد_:ءدحأامثيدحلا

| 2 
 دحدملا 5-5 3 5 م 1 1 .« م
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 ىلصي 2 . || هللاىذد رهدلا وايلع ىدن(هل اسف) هنءىلاعتهللاىذ در نعش حلا لاق نع_هجأ ماعمجلاعت هللا نا اوصر

 دق ءاريمىلاالا نطعلا هإوعب 5 را ودم كح هو سس عمدت 5و كساس 2 ىف نءىأ(ه 2 نع) < مع نمزئوانال رعتلا ديف رع 0 تان يئن اخ راسو ال

 اع اود ماك رك لعل( 1 ىلعالا )4 وق نم(م وقال اك لاقف هيو عطصتإ ناكام)

 نءهفارصنالةمالع لذ لء>يق الا هلال ل دمح و مهللاك ناحمب_سلاقهمءماواذا ن اكتفت

 هللاه_حرىفا .ملثا|لاقو اماعزاكناوملاعت هللا ركذه.ديرأ ق اطأ اذا ةم>ء ملا لاذلابركذلاو ةماعلا
 ةطااغمهنانركدم ن ملهوف ىف هلئاقل ليلدالوةغا ليقو ة+كاهما ل_يةفالءلق هلاذ لمت دةوىلاعت

 ضدك ةددشماهحةفوةةفخموةدد ثهءاطلارسكووارلا نوكسو ةيّحتلا ةانثملا مضن( نطودالو)

 عجةنكمأوأن كمأعج(نكامالا)انطوهذدقا اذاهنطو وهنطوأن مرسكلاب هنأ اهضعد فو حو رشلا

 صودصخ هيديرأ هإ-ءلو
 دحمان مفلانل نم

 سردي وأ هن ىف انكم
 نم مقينأ هلناف 4.3

 قرتمتي الثا هيلا هع ل ا ل ل ا

 نك و هءاعدراكأ : 5 ٍج ١ 9 دراي 1 0-0 ىلا لجف 00 6 2: 4
 هسولج مزاين أوال نال 0 نكامالا نههريغ ردح لاكي اان ريع قهص 0 زالمدإر اوانطو

 فيي نم»_دم ناك. || 1 تمدختي ناب دجتملا د ىفوها قا لسو هيام كلا هان ل صصص زارنا ايل اوي ا
 د: اال ىروتيال || فص ىنلاى نم شيدحلا قوهيفاهشرفو عماجالةداجسلا لاسر  ةها رك ىلعءاهةغلا صن اذلو هنم انيعم
 للامر علا اراذت | ةحلصمنمض لا صو صخت ماعو هول يق دجسملابناكسا | لجرلا نطوبن أل _وهيلعىلا اهلا
اكاذاه.:مهره_غهماقا وهنأطن | هإق نست ردتلاوءاتفلالاناكم لأ نك

 ىدأ (2- 3و هناتقم_سالق اره درعبال نمن

 يرو | يول فا جدل نك تيل لقط اود ودك فرع هقوقو مامالل صخر و ا 2 د
 :رورضاا دحام اانارع هاوقواليثم هيلا لمدو كرش [يبابنمهريغو ناكم ساو لوعفموأ لءاف مءاوأر دصم هلركدنو

 عضومناطبان ع ىبهئلادر واسعاو لا ثيح+ جرد ىوونلاتءأر مث ةعاطلا فةعمسلاوءاررلا وخد ةفاخع هريس ىبنلعلو
 ىنلا عب سل لة كلام نين اقع ثيدحت دبا نمعضو مىفةالصل 5 المس انالفالاوهوفوءايرلا نمفوخللدج ملا نم

 قاسملالا لاقو ثيدكلا تدبلا نم ةيحانىلا ترش افكدنب نم ىلصأ نأ سحت نيأ لاق مث تدل لد نيح لو هيل عىل اعت هللا ىلص
 هيهنخوي_كلا ضعبلاةو نكامالاةفورعمهيفعضاو ههرادكال ناكو قال ادومعلا دنع بوه.لعىلاعت هللا ىلص ىلا دعقمناك
 0 :رب نأ ثلاثلاو هنن ومايقهيفسانلا عقيف بيغ نأى اثلاوةهزالملاب رهاظتلاوةعمسلا وءابرلا ف :وخاهدح هو>ول كلذ نع

 ةزالمىثئس نأ ى بني و هتالصفةرو-نميعن ةهارك ىف ل مقاكهريغفهزاوج مدعدقتعب هنأ عارلاو تلقءريغ نودهقحتسا
 اسحتك هيفةالصلا,س اناا راب عضوعصتة#ىرهلانأد عبي الور وطملاراث ' الا هتءارقىفدروام ىدّدسا هنأ اك هرون املا عضاوملا
 باوصلا|.لءأ هللاو بار حتاو ماةملاو بازيملا



 سلف ناكلبم-ممءزيمثي لو موماعمد هيلو( ساحلا هءىسبتني ثيح سلج) موا ىلاوأن :سلاجىأ(موقلاىلا ىهتنااذأو)
 لوقب ويلعفلاىلاهمامضتاءلوقلاب ماللادسيكان(كلذب ,رمابو) ن ني 1 سكعلاّن ودنمكملاب ناك اا فرشن افمهعم قفدا ثيح

 ةسازيزأ دعم ركيمتان ا

 20 ااحن ه)هرهاظل أأحرب> + .اهنوهرطاخ الد اة ع نهدىأ اه (هنمهيلع مرك أ ادحأ نأ)ه ماك

 وأهسول ىف هةفاوىأ
 ه-عمسلحج ىنععهمايق

 ت0
 حاصل ةضراع
 قنلابكأ (هرباص)

 هعمرب دلل دعت ترس

 و-هنو كي ىس>)
 دعب ىأ (هنعف رمصتملا

 نه) هنمهةحاحءاضتنا

 حقب (هدرتلةجاح هلاس

 (اسالا)اهمضو)ادلا
 دعو وأ اه: اضقةنالا ىأ

 وأ) هلوقب هندب اك اهئادا

 رستامىأ (رو_سع
 و-هو(لوقل نم هل

 اةوصخح هلءاعدلمش

 ءامياةينو عب ونةللواذ
 اماو ىلاعت هلو-ةىلا
 ةجرءاغتب مهنعنطرعت
 ل_ةفاهوجرتك ير نم
 عسودق )ارو بمالوق مه

 ىأتصنلاب (سانلا
 (هقل ةوهطسإ) مهع

 ما أو هدب هكا

 هسقنة->امسو هقاد

 م-فراصق)ههركةعسو

 ةقفشلا لاكن مىأ(ابأ

 ةمارلا تيدا نااحت
 كر ؟موق لك ى-:نال

 "عمه لاك لاخأك ميم أ

 هملح هدنعاورا هاو ةنأوهو مهاهمأهجاوزأو هىلاءنوهاحمس هلوق دعب هدا ءاورقورمهاربا كيبأ ||

 نءىأ(ىوقتلابهيفنيلضافتم) 1 ممل سوما ساو رلاو->قىأ( ىلا ىف

 نظ ءالئأ(هتساج سال ىخ) هت :داكتو هيرش انها (هسصنهئآما لكى طوع . و)هباخصأ ن ءازممت

 تتيح ءكاذداع ه حما 5 عا ماك حن مىعد عادو

 هلدستلا جنا اتاذهو ىعمرُ :ىأو خابأ ةرباغملا نوكتدقواهحتفو ملا مضدارحتدارحأ وعي قزو#<و

 ( ساخن أ هن ى- ني ثيح ساج) مهعمسوأ ادب رب نيذلا( موقلاىلا)ادصاو هيثم ( ى-متنا اذاو)

 هنالداهملا نم ىلا ويل بويا عىلا عت هللا لص هناحصأ ىلعردصتريغ ن مهنملاخ ناكمىأ قىأ

 | اعرشمو ركمرد_صلا ىرحت نأ لع اس دايو هاعل ١ رمشت (كلدب ) هبادحأ ( رمان 5 هيقنيسأ اهلا لعق اهم

 هلعشب 1( مرد -ةهباقهبنوذأي ةكلذومهسفا [أبط: ملاذ! |هيسال هراعت أ ىلع عف ةرتلاورمكلا ن 8 كا 1

 ةيوا< وهتفقطالمن 007 ادن نءهدحأ( لك ىطعي و)اننامزىءو كلا ءامل

 (هنمهي اعمركأ اد> نأ هسلج) ناني ىأ(بسحيال >) الو هيلعىلاعت هلال صءرشبو هلا

 راك هفم لعادل ءلا فق دل م هوقكو 4 ةههقعطأ نمىربااهد_نعم عاحاو سانلا مركأهنأن ظاىأ

 ا عاد ندا مىأ(ة-جاح ف همواقو هأهشلاحن ا ءاطعالا كلذ اوه هع

 الذءريصر|دةمريصوأ 7 اعربص ىأ(هرباصإ مايبقلاو سوما ن هدإ-عاقمى هذ كالذي[ ةتعباس

 وهنوكي ى>) اولي ىد لميالثم_مبولق سييطتو مهامسشال كلذ لكو هفرمدن, ىى> هنع فرص
 هقلالوسرءدرىأ ابالا دريل ثجاح اس ملاذ همزدع ىف ير طلاب رعد :رصخلاو(ه: :ءفرعدت دكا

 لهسنيللوقبهدروأ ىأ(لوقلان مروسكوأ) باخ ريغةجاحلا ىذقمرل وه.ا عىل اعث هللا ىلص

 هتفاضإ (هقلوهط_س) عسولوءفهسصتلا(ساذلاعشودق) هناي مدقت دقوهدعوك هيف ةظاغال

 هرمد ىأ هتحامسو سو هيلعىلاعت هللا بص هدب طتد ىأ هطس مهعىأةي اءاغل | ىلءهعقرو هريمضل

 اذ-م ط_سلاوةعسلا هلثدل ًاوسحر ع مناك هبمشة هقاخ نسور و رسعادبأو هه> وةئالطو

 هنع شي دحلا ىفمدقتو قراشملا ف هللا هجر ضنصملاهركذاكم هوم : مك هدو م22 نس دلو عوهسم ىب :ءملا

 دصقو ل دلاوربا ىف بالا ءازم<ىأ(انأم ةراصفإ)اهط امى طب 00 الايقاف

 هللا ىدر هنأح , هزل لاَ 7 اك نم:هؤااو رفيقا وا اك :نآرو< هن أىلعل د ادهرق ةهريؤملا

 راح ا ىفان» ءالقةيقلا نزال مكلاجر نمد>أاب أ د ناكامىلاعن هل اوةه.ءانءالو نارا تام

 ءادأىفوأ ىلا ىلعءاوناكاذا ضهد نم مهضعد برق. ىأ(نعب ؛ راعمم ىف 54 ١قهدنءاورا دو)ا قىتاتكإك ْ

 هللا ىوشت قمهن ارمسس ' ىأ(ىوقتلابهي ,ةنياضاقتم) دوق ه- نال لصأ أ.«

 قايسو (مهزانم سان || اولرنأ) سو هيلع ىلاعت هللاىلصلاقو ما أهنلادنع 5م رك ناكل عز ) هلوعل

 ثيد_-كاىفو امانانواقن مهتمين ,االوةياورلاهذ_ههيقاني الفءاود قا ىفاوزادو ىرخالا هاو هرلا ىف

 او فان وأ ءالضفمويق سدا طشملا نانساك اوراصواوكلهاو وا :نافاولضاقن مري سال | لازيال
 صعد ىلعمهضهد لضفا وركن 0 ىف

 لما:لك قل دقلافارتءالثك * هسفن لضفنع نادنالاربعامو
 هسيقرهظ» ىأ (عايحو لع سلجم هجم ) هانباك (ءاوس قا قهدتعأو راص ىرخالا هب اورلافو)

 هدثعاو راصو) هربغ نعوأ هنعىأ(ىرخالا هي اورلا فوز ع اهللادنعكم ركأن الا عل د هاوقلةع طظطااىل# ءى أ(ىوقتلاو )ةيدعملا

 ءايحو) ةنيكسورافو ىأ( ىلع سلجم لحم ) نب و:بمةدوملا شل صأى وأ ةموضصخال ىلا خ-ىف ىأ ٠( ءاوسوك ىف

 ا



 هن الاهللالوش ردنع مهنا وصأ نوضغب يذلا ناىلاعت هلل (تا وصالا هيف عفرتالا هنا يو ةفخو ة>اقو مامالىأ (ةنامأو ريصو

 (ىثن الو مهتنام اومهريص] ناب اذهوءوسد هيقنورك ذيالىأ مدة: مهطمص» (مرلا هيف نيون الو) مهئايحو مهماك نام باذهو

 كر ديالو عاذنالو عاشنالىأ ةثلثم حافو نون نوكسق هأوأ 2
 ليةورشل اور اريخو حرقا اوس ذنممع وهوعانمل

 هسا تالز ىأ م اللا نكت دقو نةح فب (هتاماق)داعنالىأن ومقهنا :ةوانةءةخدن قوربدتؤ :رهظأ ماعلا ذه وهورشلاب صدد

وقكدةملاوديقلا ىلع بصنمىننلاف ل ةنتغةةافد سلخ نكمل ءماوهسنأ ماةمىفرعض حن هتارشعو
 اناححا سانلا نول اللعن ءا

 قنييروكد ملا ىأ(ستياورلاربغف) ا م6 ةسناث هناناق ىثنت الو ىهوهريخالا ا ىأ(ةحاكل اهذهوزالصأىأ

 تيرا اذهدةد

 قىأ هحيدص ةخسنف

 ١ مهكر نوءفربالءاي> النورهظمم-هوسضغل |مهزفتسال ث يك مهريغىلعمهملحو مويلعهملح |

ا وكلاب او>قهجرداواذهمدقولو لبق 2 الءفوالوق يمتنال منويك:ربالو مهاوصأو
 هسا نعل

 هياعلاعت هللا ىلص هلامارت> | (تاوصالا هيف عقرتالةناماو رعدو) مدق نمدهعلابام تلة« نسحأ ناك

 ةهرمك ءاسنل دارملاول_تالام ىهو ةمرح عج ريكااك ( مرح هيفنيؤنالو) مهبداو مهراقولو سو

 ىهو نءالاوةفثبالا نمذوخ أ مهركبامهترك ذاذاهتني اقهتذب !نمءوس نك ذتالى اهو حنو نفرظنلا
 قأيسوةءيغلاك مر حام هيفرك ذيالوأ ل وقلا نمثفر هنالءا ذل هيقرك ذتالىأ اهب ناعت ىسقل | ىئدقع

 حسيمقلا رك ذوهوءامنلا نمةروصقمةئاثمونونوةمومضءةيقوفةانثمءام. ( هناملق ىثنتالو] هريسغت

 نواح ةءاصوصخم ساد

 (ىوعتلاب) نوجارس و
 ىقأثيد-ل امس ىأ

 عمال ىذمرتلاودواد

1 2 5 8 5 0 1 ١ 
 ام 0 داعتالىأ نوذلا ىلعة-كثملا مدقتي ىئءالو ىورو قيس ان قةلوملاوهادهوهئلثملا دعس ءانشلاد

 (نيعضاوتم) ءهنوك لاح ىاسملتلا هلاك ةدلقءاف يذز وو تاتلف مالزبكست زوو نوكسف تفي تلف عجبت اح يت ّْ

 اكضعبل مهضعىأ
 ىل-عةلذأ ىلاعتلاق
 لع ران لعمل
 ءادشأ ل اقاكو نسر فاكسلا
 موسي ءاجررافكلا ىلع

 فىأ (ه-.ةنورقوي)
 اصويصخ هسا

 ندلافىأ (ريبكلا)

 نمهلب امي ةبترلاوأ
 نو-جرب و) ةمظعلا
 ىفتقع ىأ (ريغصلا

 م2 (نودذد :رثو) ةققشلا

 ىو اهرسكوءاقلا

 نمدخ_س قواهحتو

 نو-فيعن ىأ دافرالا

 ىنفاهرك ذداعي فرخ آس ل ىفرك ذب ىتحه_يفةتلفالهنادارملاوةتغب عقب ىذلا عميمتلا ىألْرلا ىهو
 ىأ(ةماكلاءذهو) هب رحح:ياهببضلا ىرتالو *: هلوقك ترك ذتعقوولا#نالهمزالرك ذيودلا
 دارنا زو وهيب نءنيسحلاةءاورو هلاخ نع نسح اة باور( نيتياورلاريغ نمإ هتاف ىثنتال لوق

 صعب ىلءمهضعي فطعب ىأ (ىوقتلابنوقطاعتي )رت ليرك ذتالتءقواذاةتلغلا نا ىأ هرهاظ

 ىلاعت هلوقك ةيد.سأبلاةرشعاقتاواقوخالو ةعمسالوءايرالهّثلا ىو تبدد هجروه-لعوفش و

 هحانح صف وهمدخ .ةدحأ ىلءدح أر بك_هءال صعدل مهضعي عض ١ وهب ىأ (نيعْص | وتم) مهند ءاجر

 داصل |حودفموهو ةئأروه.اعةمْفْ (ريغصلا وجرب و)انس(رييكل )سا غ اى ىأ (هيفنورقون) هل

 هدقريهدغر لاةينوساويونونيعي ىأاهمضوةيتحتل اانا عشقي (نودفرب و)ةثيدر ةغافرسكي و

 مل-_سوهيا عىل اعت هللا ىلص هلوأ مهدلأ سو ةجاح هات ناك نم لك ىأ ( ةجا < اذ ىنععهدقراو رمسكملاب

 نوةفثي ىأ(بي رغلا نوجرب و) جال اريقفل اهءدارب نازو كو ةعافشل او اهغالب اوأ هئاضقب هوناعأ

 و هيلع ىلاعت هللا ىلد هتريسن عهتلاف) نيس لا لاقهتب رغةشحولتلازاو هلا سنا” نوفطعب وهيلع
 رورسأ اراهظاو هن ثا شن وهج ولا ةقالط ىأ (رشدلا ماد_سوهياعملاعت هللا ىلصن اكل |.ةقث سل ىف

 ىأ ) قال الهس) هرك د_ةرماك نازحالا متاددلوق نمهرمامىان.الا>_هوّة_ماعلا هسا ىف

 ىلاعت هللا لصهللال وبر ءاحد_ةوهلاعفأو لاوق أى ةد-ثلا مدعوة لوهسلاهةيدسوه-ةاخ

 ءافجالو ه-يفةظافالىأامنوكسوعايل ديدي (بناحلانيل) ةلهسلا ةحمسلال اب _سوهسيلع

 (بيرغلانوجرب و)ءاطعلاوهرسلابدفرلاوهناعاهدقرأوىطعادقر ليقوةقافلاس>اصنوطعي و ( ىف اعُس م6 )

 هنري سنع) وأ ىأ(هتلاسف) امهم ءىلاعتهّللا ىذر ىلع نيني حلا ىأ( لاق مث)هبابحوهدالوأ ةقراغمو هءاحت اوهدالب نعهدعبل ىأ

 ىل-ههللالوس رناك ) ىلعىأ(لاةق)هتمدخ قمه روضح لاح مهةح ىف همي رطنعىأ (هئا-طجىف سو هيلع ىلاعت هليا ىلص

 عسبطلانياىأ(ىلخلا لهس)هتلاحفتقون ود قوي هنرش: ةشاشثوههج وةقالطد. ةمريغىأ( رشدلا ماد سوهياعىلا,عتهللا

 قداخلائيسىأ (ظفبرسل) ىفرلانمدااكفىأ ففذتوةيتحتلا ديدشتب (بناسلانيدل) ىاخلا مودع عم
 باقلا ئيس ىأ( ظياغالو)



 ةماعلا نارهطالاوتدازئلال عملا لضال تلا ناالاةغلابللامه) وامي ةغلداصلاو بوحسالوةياور فو حأ.صىأ (باخسالو)
 مييلع نجاذا ىأراهملا,بسخسليللابب ثنيةفانالا ثد دحىفءاح ود معلا مالظد كب رامو ىلاععت هل 58 راسك هااهمص ول
 توصلا حفر ىن:دارملاوقاوسالا ىفةباورفواسهلااوناوابيلعاكلاتايندلا ىلعاوبخاستا او>.صا اذا س شل اك اماينا وطقسلبللا
 ىلا هاب رشالهدحوهللاالا هلااللاةقوسلا ل داذان اك هنا نمدروامىفانيالفةداسعلا ىف فورعم اوهام ىلع هرحاشملا وةمصاماب
 ىقوأايضرمالعثوالوةدحأ ىلع ىأ (بايعالو) ظيلغ مالك ن مشف ىذىأ(شاخالو) ٠ ثق ةيعدالا نمشدئ امهريغ عممرخأ
 هحدذم نمدعصو ىقتدئ امل حزملا ريك ىأىازلاى ور ودحأح دم 6 خاابمىأ(حادمالو) قساكتورشمولوك ال وأدحأ ةمغ

 لفاغتي)رمجتلاورخفلاوهوحرملانمهنالاةناولوصالاهتفلا طغى يمععتق مو ءا رلاب راش دنع عقوامامأ وانا محأ هحرمو
 2 حصص || اإل ىبأ ( ىرر و اى
 ماكشنالىأ (شاخلالو) اهوتوةمو دخىفادجهنوص عفربال ىأن يسلاوداصااب (باخصالو) نامي طل ىلعسحت

 هريس حد-لارثكبالىأ(حادمالو) مهصئاقنو سانلاب ويعلارك ذىأ(بايءالو) مدلك 0 (هنمس وءالو) ىبتني

 ةراشاةغلابملا ةءيصنهذهرك ذورماك هيفاعجسيمقلاو نسحلا رك ذي ناك ن اوهيئامةوق ةغلا معهد رع 5
 مذيامناحدملاوباعبال ل ثمو لاحلا ىذ 1 لسو هيل ءىلاعت هللا بص هنمانا رحاها ياقردصب دق هنأىلا

 ماقدود_ عهمزاب ملاذاهيفاعحدملا »سا نم دمامأو ةنهادمو ب ذك هنالدذح نعمدان ز ناك أذا

 كلذموهثرونالو ةريصن نعسان قدص هنك_) اذهىلعديزن حدم ىافر عاب تن تثعبل ثعبأ لول هنعمللا

 لفاخت» ىأ (ىهتشالا_علفاغتي)خ 1نممومذمةج ونمحوذموهوالاْئ5نمامواروتفالواناغأ

 هيلعرةيلوهنعىهناعرشارك:هناكولذإاعيطوأةداعن حت _هريغهنكلأعرش ركع سقاام نع
 / سارفوبأ افك ىالخالا مراكم نمادهو

 1 ناو اهدا تودين ننام ةموق قانا نيا مري ييوإ] تماثكو (مايرلا 8
 زو وءان مسرثىهوةرو كم هزمهوواولا نوكسو هلوآ مضد سد وي نقل قلاق(4-:مس وثالو) تايه تكلا
 ىلاعت هلا ىلصهللالوسر لّساذا ىنعيءاحرلا دض سايل | نموهو لو عملا وأ لءاسغلل يمنا ىلعاه> 9 : 0 0

 2 د ع هرعص
 هلثاس لج + ةقءلءالاملاسهنا هلنيس وأساس ىد لئاساادرلوهنعلقاغت ىيليالاعمل_سو هيلع 5 | 9 13 7

 3 - - 5 1 5١1ه 0
 ءايرلا) هسقن نماثالت كلرتىأس لق+-.ي5ليقواهعنموه:ءاههزنىأ (ثالث نم غن لرتدقو) 7 10 0 0

 هيقامراهظاءاررلا واه ةندبمثالث نملد.ىهوهمهيىأةيتحتلاةانملا تفي (هينعبالاموراثك الاوأأ ٠ ا ا
 للا ل كوه ورعصالا ةكرشلا وهو عيت وابي دمك ىتحسانللة ليم لاعفالاوةديجلاتاغصلا نم || ©“ 5
 هرك ذاةجاحتاخهنعءاقتنالا رهاظم أ هلتباث ريغهنوك تلقناق © ةرمثالب هنعمرت لس و هيلع ىلاعت 0 7 هيو

 لقي مهنا ىنعنهيجار طن#ي ناريغ نمهمالا عولفاةتدجو ناي مل ةيلاح ان ماهذه رك ذهناكت لق * ىللاعتدإ 26 لمحملا

 نمسانلا كرتو)لاقاذلوءاب رلا نمهيفامل ل عقيسهنا مهوب ىىحهنعكمجأ لا ذافاذهسحأالانأ ا 7 99
 . 0< إنا . 8 « ىذا 5 2 وفلل اكن. 1 كد ةذطد

 نء(ادحأ مديالناك )لوقا ةمضت ثالث لجأ نمدوحنو سانل ارك 3 كرت وأ اهنعمهدعبأ ىأ( ثالث 3 59 3 اك

 هيئامرك ذىأادكوأاذك هريعلاقش ةلههمنيعب(هريعنالو )هللا مهمعل نيققانملاك مذلا >< سانا 4 00 - ١

 0037 ناو هدتم مخ هن اد]ءتاهزفا ا ركل كا زم 2 ا لحر يو عال | ا

 . ا لوم : أ ولتلق فود_كريخ
 ١ نموىأ(راثك الاو)ةياردلا بابرأن عقالاك ىنعاريد قب همصنزا 4 ةياورلا هذه تحك

 (هينعبالام وزى رحاووأراثكةسالاب ىهىتلا ىرخالارادلاوىلوملاىلاههجوتلامكلايثدلا عاتمنموأ راضحلل لمملالوقلاراثك |

 ىلاعت و هناح.سلاودق وةيئعتالامهك رع را مال_سا نسح نمىدم هربلا تن د>قوال فيك وهينغال !وهعفش الو مومالامو ىأ

 امةحاسنعمهدعدأى أ (سانلا لرثو) للةعلا لابقاو بلقلا «هجوتولعسفلاو لوقلا لمشت وهونوصرعم : |نءمهنذلاو

 هنيعبالىأةينحتلا ديد شنب (هريعبالو)هردق عضباميىأ (ادحأ مذدالنأك )هلوقي ىحدلا لاقاك اهلا ديابالاهمدب ( ثالث نم) مهصقني

 ناكالاود_>اوامه ىناسملتلا لاق لمعي ىدحتمملبن ذيداخأ ريع نماعوذرمذاعم ن عىدمرغل| ثيدحقدروذاه رمأ ى دس سيرعب

 هاوقثلاء لا ناو نارباغتمامهمالن اذدعامهناباوصل!تلقاعب رأ ددعلا

 وأ لعافلل ءانبلاب

 دّض ساملانملوعقملا

 نه هلرعام ىل_ءءاح رلا
 كرت ) ىلا نايب

 افلعحلىأ (هسقن

 ىأ (ثالثنم) امد

 ةدافاناهدب اص ثالث
 هلوقي ن مهداعأ عم لادبا



 ا ما/

 | ىأ(هن روءبلطبالوإ) ىلا عتهتلادجر ىفاسملدلا رك ذاك ةسعب رأةكو رثملا سانلار ومن وكمال
 | مهول ةقاومللا عملعقب يكسو دما عىل اعتدنا ليص ناكأك أّمع ثحس وسانلاس ياعمن عمد حسا

 | ناجالا ضي موهناس كن ءرشعمار دواد ىلإ ث د 3> ىف اك هرتس ب امو لالا ةروعلا لصأو

 هيرو عهللا عمت هلأ هد ا ةروععمتت ن منامه اروءاوعشتالو مهو ريعتالو نيملس اااوذوت الهءاقىلا

 رهاح لاك اعرشهراهظا مْزاب درا ,أرهع ع نملك ل-لاىفىل.ةاكاذهو

 ةمالا ةدرصتك ادهوثالد !!نمساواهأ قاعةظدم رم ىرخأ ةفص (هناو :وجر اميفالاماكتنالو)

 ا ”اك)اناصناوابدأتمه-ؤراوضفخىأ (هؤاسلج قرط اماكتاذا) غ- 0

 لثماذهو نك اسىلعالا عقم الرمطل |نالدقخو ٌسطرع-غنهراقوونو ك_سىأ(ريطلاو عفر ىلع

 اهج وتد وه لع ىل اعت هللا ىل_ص هعمايدأت مهثي دكت دحنوعطةءالؤ(ا وماك تكس اذاو)روهشم

 هسا قاوناك اذاىأ(ثيدحاهدنع نوع زانثيال)هردق م-ظعا ةاعارمهظفح ىلعمهصرح هلاقم مهغل

 هلوةوهقاقتوهقسعب

 اذا سانلا نسب راح وهاك اضءدموضعب ثدحةيفم#مدب ث ودل نو ريديال سو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 مهلا لسوهيلعىلاعتهتلا لص ذل عمنوماكة يدار ١١ ناوأاوملكت هاوقل نايب اذ هوداناوعممجا

 نمومهمالك ىفث دما ع زانت ىعموهاذهو مهني ثيدحت |نودن ربمهخاال مت امهم نمهودنو هل

 كلوقل ىت- «ءالهنا قالو ماقأل هندسانممد_عل بصل عزان 3 هاظد هرارتغال مصاختلابهرسق

 سقلائرمالاةكيكروهو ثد 1000 وأتنالا يد ااومصاخت
 لام م2 رامشىذنصغ ترصه 3 تينوس واما دحل ا انعزانم اول

 انههو ىرخأ | .تثدحو 0 :دق هاءاوادت ىأ ثدد-ل ا انعزانت تناك !ابدأح رشىف ديسلا نءالاق

 نازوك<الوادعاصق نين: + | ىل-هءليرت تل اوالا تاءافتلوةتالدباتك لاقي و ++ سناوهو ثح

 تاعافت يحدق وانلت اقتوانب راضتك هل ءافؤىذلانيعلاب ظلت انلعاةنىقو همصت؛لوعفل ىدعش

 نمضتدق لعافت :نالد>اول ناك اذاالا ل وعفا ل عاق ه٠ ىدعت زد ةىبتن| هند طاقتكاذ هري_غىلع

 انزانعت تلقاذاف لوعغتتو لعاشقات دا ىزينداضلو#تكلارثالا لءافىف ناكىذلا لوعثملاو لعاغلا

 نيلوءقاىد- عب ب عراننالكلذك انعزانت سدلوهريغانل سدا لوعمو لعاق ىلع هلام ءشال ىدعتال

 1 .لع زانت ند !|لوعفملا رك نمد نكي حلات ءزانت تلة اذان ثد : اتا

 ناهيلعن اك هنالرو_صقدمايحهب وبسس مالاك قلوقأ 4 تتاكلا بدأ ح رش .بضتقملا فدي لا نبا

 ناكناو امزال ناكدحاولاب لل«: مناك نافالوعمفملعاق نع ص: ىلصالا ءانعع لعام ب ابنا لوي

 نعرخ آل حم فاذهدي_ىلانيال-ةندقو ينال هقالطافو احلا صعب م ركذأك ىدعت نيذثالاب دعم م

 اه ركنأأعاهبوم وتسردنبا لاواهدهاعتملاقيالوه" ةءيضد هعتمنالفلاقي سلع لالا ةفنييفوك !|

 لم ءلوعقملاردعتم مهدنعنوكي الو نم | ن نمالا نوكيالهءاعتْد_ةعوهو لعامغتي نزو ىلعارمال

 سلا ئرعا لوك ايدعتم نوكي ود-اول نوك.دقةل عافت نال طاغوهو الم اهتوالتاعت

 ىل--2منورسسل ول ص ارح ىلع 03 رش عملاوقهاو اسارحاتزواكت

 ظافتءالادهعتلاودهاعتلا لم للا لاولا ثد د |انعزان املق هلوقك نين الار دعتملعاقتءاحو

 زا بذا ملاك اذه عز انئلاو ىهتنانييقوكلا لوقهمشا قدا تلا هربت ايفل تاتحاو

 ىأ(هد ةعماكت ن م)نآرسقلا عزانأ ىلامه- هاخأرق 5ناملسو ه-ءلعىلاعت هللا ىل_ص هلوقك عدد

 4 0-2 عرف تح هلاو دنا قريع اةناحلا تو 4- ءاعىلاعت هللا ىلسص هسلدىق

 3 اناس: لاعب ابدع" مو تككسىنععامزالن وكي تصنأو ء(همالكن م) خفنلا ضءبقوأ

 1 لا ا 11 1 ملا 4 كدي طك دك ط2

 ئأ( هنروع بلطالو)

 سسدميقهرهنظع ى سال |

 نعص حتي وهرمأن ع
 ناقش ةاوقل هلإخ

 اال
 ىلع دوادىنأ ثيدحلو

 0 مرشعمايرينملا

 ناتي تل ان
 نملسم ااوذؤت الهم لا

 اوعيتتالو مهوريعتالو
 عب نمناف م-تاروع
 جست لما هنخأةروع

 فشك ىءعةنروع هللا

 وهذ هدضقو هااحدللا

 ا
 تالثلا تدعو لماع
 الوإ) اهل بةام ىلع فطعت
 1 ربامو 0

 واهل-ء«كق ىأ (هناوث

50 
 واءاقتك اللكلرت هلذعلو
 ماكتاذا)ه روهطلاكسا

 اك الق رعدفا
 ىأ (ريطلا مهتوئر ىلع
 هلوقلامارتحاو هلاما رك |
 اذاو) هقيقحت قءاسسو

 ىأ (اوماك# تكس
 ةدافتساة دايز وهعمايدأت

 هدنع نوعر انثيال) هنم

 هنوذاحتيالىأ(ثيدحلا

 نم هلو ةيهنب [كمهندي
 هلاوتصناهدنعماكت
 تكسأوأ هلاومكسا ىأ
 هلجالاضعب مه ضعي

 نمىأ(غرفي ىح)
 همام ليصةوهمالك



 مدعوهيدل طاشنلاو هيلا ةءغرلا ىف مهوأ ثدد>؟ مهرخ 1ث ذ>ىأ غلب هيدشتل نمط ةمربخ وأدم( مهل وأثر دح مهدي دحإ)

 امكدض )م4وأ ثيدح مهثيدح مهمالك ن مغ رفيىت>ىورو م-طوأ ثيدح>غ رفي ى>ةياورىفوهيلعتم اسلاو الملا
 مهرهاوظومهرئارسلا: د سوم هرطا و اسيطت (هذمنومج همي ام ب جعتي و)ةسلاحملاى>وةسناؤملا كك ىأ (هنمنوكحضت

 هنأ دناكءاكاذ_هو ةرابعلا ىف ىأ(قطنملاىف) ةطاغلاوةطق_سلاوةظلغل اىأءاف ن وك: مج حقب (ةوفحلا ىلع سب رغللربص» و)

 هوطعا ىأ ل صووأ عطقة زم( هودذ :راف)ة-ينامب ةيقانمك_ساوأةيلاحةلج(اماط» ةجاحلا بحاص متءًاراذا]وقي و)ةداعلا ف
 ءاضق ع مودك و اهن اهي ص عل ولو

 دقت عم ىأ زمههفءاقرمسكو

 نش دعم و هتاف

 زواج مريس غهئاذاىف
 لوع.هارتالاهّئارطاىلا

 ترطأ5 ىقورطتالو

 ممْنِيا ىسعىراصنلا

 هللاد_ءءاولوةن كلو

 وهل يقاداقهلوسرو
 اعفاصو دقق هللا

 نمد>أهي فد_صويال

 ّئداكم حدموهفه-تمأ

 ةدربلا وق نسحأ امو هل

 كد زااهذهىق

 ىراصتلاه_ةعداام عد

0 8 
 احد_-هتئشاسع محاو

 ه>حاو هيف

 لكك ىل_ءعطقالو)

 همالك ىأ(ه4هدح

 هلت صان ل هئانناق

 ىأ (هز وجني ىح)
 صاخت و هأ لك

 ىأ (ءابتأاب هعطقيؤ)

 هدوعق قلع ولوهشيدح

 ىل_ءهلىأ (مادثوأ)
 انه) هعادو قد رسسط

 رخالادازو) ىذمرتلا خيش ىأ( عيكو نبنايفس ثيدحىمتنا

 (ئاكمنمالا )هياو راك هل بةيالو ىأ (ءانلا تطبالو)هةجاح ا 388

 090 0 5 تسلا لح عررفا لان هو حو رب ادم ( مو ثيدخ هقشيدح) |
 وهونوءزانثيالىنعمىفاذهف محاذالو رخ آمالاكب مدقن نم مالك عطقيال ىأ هن«لدمهوأ ثيدحو
 وهافام_مممدحاو لكث يد>ىأهيد-_ثاوهقهمالك نمةياور ليادب أ دثمم ناك ناؤ هل ةأسمب طبقرع
 هماداك زنا اك ز سو هدا ء ىلا عت هللا ىل_ص هلوقك هعطقي هعمهإ ثيدحال هنا ىنعت هل بق نمثددح
 نوكحضرامم)-وهيلعيلاعت هللا لص(ثحضد و)اوتصناب:وتاعف حارشلا ضعب ىلعا ذه دقو
 ةرمساامل د نأ ةميحصلا ن س>نمهنال(نوبدعبانمبحع و)م_مْمعهللا ىذرةءاستعلاىأ (هدنم

 الق ص ةعمربغ نمنومحعن و نوكحضرالقةمياع مههئابطودحاو حم ىلع مهو هيض يامل يضرب 5

 هلوقىف ان: الفل ءلقانارحأ ىق اذ هو ىيبطرعأ هنالءإ*ءهريغ لءقهءحعتو دحأك حض نم مزلي هنا لاقي
 (قطنملا ف )وباع هملكتوةظاغلا ىأ (ةوفحلا ىلعسي رغللربصن و)ريطلامهسؤر ىلعاسع اك ىداسلا
 هللآ هل هوقو ل سوهيلعهللا ىل_ص هلىفا رعالا فيلتك لسوهيلعىلاعت هللا لد ىذلا عمد هلكت ىقىأ
 امدحأ لك ها ماعمو همراكمنماذهو هأ او> 5 فرعالرود_عمهنالسد رغلاب م ةأسك اناذك تانرأ

 تبحاص تي اراذا)هباكال دو هيل عيلاعت هللا لص (لوق.و) مهنو بلح سل هبات ناك نا ىح هدأ
 ةيطعلادفرلا نال. ا طءاوأ هناعأ اذا ءدفرأ و هدفر نماهعطةو:زمشل لص و(هودفرافا,ماطي ةجاحلا
 وأ ل رمزاعوهثةباور قدرواك هل قي ىنعم ءاندا!تاطرالو) انه لباتاهبنم لكو ةناعالا داقرالاو

 ىثانمىأهريسسفت ىففادخاةزمحلا ( ىناكم نمالا)حدلاو ليان سلا رك ذلاءانغل اوةراعتسا
 ىنلاناه-.طءدرتالودب 02 هلوقيتاباورلا صعد قهنح مَ دقوهنم هلم دقت هنا >ا ودم عن ىلع ءارح

 زواحةمريسغىأ -سيهري_سقت تاوصلاقديهلذع هإوالا دحأ ن مام ةماعةجر سو هيلعىلاعتهللا ىلص

 (هزوجتي ىت> هثيدحدحأ ىلع عطةيالو) ص اخةثداحةمعندارملا نا ىلع ةءاوةني رقلا نالرطم حاملا ف

 مالكلاعطقني هروهثيد “ماا ىأ(ءابتنابهعطةيف) ففخو عرسأ اذاةالصلىفز وتل اة هه ىأ
 هرك ذىداسلا( عيكو نيناوفسثيدحىهتن اانه) هناثل ىذخهمالك عطقن اهنال سلغا نم (مايقوأ)
 راكاه.معىلاعت هللا ىذ رنيط._بادحأ لئاقلا(تلق) ىرخالا ةداو رلاساصىأ(رخ”الادازاو)

 ريدقالاو رد اولها ىلعمد رآىلءهنوكسناكلاق مل-بو هيل عملا عت هللا ىل_ص هنوكس ناك فيك)
 راظذي مم ىأ (هريد ةناساف) كاقو هرمسفي لمدن دقوامولعم سانلا عيج نمر ذلاو لحما ناكامل(ركفتل و
 عقانملا ن ماها ع بت رنامو رومالا ف (رظنلاد بوست ىف هءىدتةب نمهريغ نموأ هنمردصاذاهرادقم

 اميفمهروماب وأ لسوهيلءىلاعتهللا لصهنس اناا عادم ىأ(عاتمةسالاو)ة. ورخالاوةب ويثدلا ْ
 . ٠ 0 م دام كج دامس ف اك 1! ع

 موعدي
 امهنعىلاعتهللا ىذر نيسسحلا هيمخأ نءابوار ىلع نب نسملا ىلا ايوتنمةرك_سنيا ظفالا ىلع أذ رط نم عنصاادنعتسىأ

 تاف_صوأ تالاحىأ( عد راى ءهنوك_سناك) ىلع ىأ(لاة إ_بوهياعىلاعت هللا ىل_د هنوك_ سناك فيك )ى الكأ (تلق)

 ىءعئذااريده:ىأ(ريدتةلاو)ر رغا!نمهيفىئذامىأ(رذحلاو)ةلجعلاوةفحلان ودة نيكل | هراقولا ىأ( لحل ىلع)
 يأ(رظنلاةيوست ىف)هبلاامسترت ىالخىلءليصم# (هربدق:اماف)ريدقتلا نمهيلا جاةحناميقىأ ( ركفتلاو) رب وصتلا

 عامتسالاو ) مدبلاب راظفلاةاواسموأ رمالا يف ىلمادلا



 ةرك-فتاماو) عافانالا ى 6-1 ًالاىوروءاو مج قءاوسد> ىلءءام صا نيب "لادعلا٠ هيج ا ل لا نتي

 ةنيزنونملاولا ١اىلاعت هلوقك ام كا 0 ,ءىأ(ىغو)ى هعلا 0 نمىأ (قيياميغف
 تاعك هقاملاوأمث /|ء| 4

 - +و) قانهتنادذ دعامود هن :. ؟ دنعامىلاعت هلوقك ىو ا دنعو 1 : ولوملاد:ءوسامقوأالمأربخواناو كورن عريش

 ( هرم هدسسل و ) بضغلا ىلع هلمتالىأءداضرسكو ا اوأءذد («- ضال اك- 00 عن هلل ىلص

 لاذ نمىأ(عبرأ )درمضلاهنعسردّئلا رف 2 !اورمخ 1 ىفاظةيتلاىأ(رذكلا ىف :اعمجو) هعزفي وهفختس ىأ ىازلا ديد

 وأامحاو ناك اوسالعو املعىأ 08 (ه.ىدتةيل)الءفوأالوةىأ( نس ابهذخأ)اهادحاةديعسلا لاو >الاوةد#ا

 00 ف ا ال لا
 هريخأدةبمهناىلع عوذرم |[

 ريخ هنأ ىلعوأ م دةمر دم
 واوهوهفوذ<ادتمم ||

 سدل و نو وانتم موعد هوة وةلابقاعمم (سانلانيب] هلو :وعافتالا ع ءالاعا ”مسسالا عمو مدي

 6 ىأ(ىف وقع .اموغتهركفئاساو) هنقدلي رادتمدحأل كل نوك نال ,ةقيق> مهم وات دارملا
 ىل_-صهسقت : قر م مرغأ ظ داذه هد هيك ت ا 21 ةداغاةيقاملاةرخ" الاوةيناقلا اه ”دلارو 2

 |ةقداصلا ة ا ارغلاو ىلو قل لال دال زراف ادهح ت14 + هللا ءاععلاكب ال سو ا

 0 ءالعأت انملاب( ع.ج وز لطابلاناونعر :عره اظلاناخم اكئاذاهي قلعت وءراث 1 نمرهظ:اماففدهاشلا

 ضعبب ملح لك ص تخغارللا تاي تراك تلار ابدأ اذك و( هل)هللاعجىأ
 ناك ةكءالاو سان ارومأعربصلا عمىأ (رصلاىف) هحو هلو فاك- اي كلا خسنلا ضمد قو هنم

 ( وب هل 0 د
 27 2 هلع همضغبالناكق) هلوق دن :هملارا ثأ[كى هالو رحضدالاربا [صدماح عمل سوه كل هللا ىلصهنلالوسر

 اضأ ىنءأرب دقتيهمصن

 7 رآن-هلدبهناىلع |[

 طبرلا ريخاتي لكلا لدم الا
 هيلع صعبا لديوأ

 ف م ىا ادبدثةوءاغلارم 5 هيساالو هلل سم ص +الو |زوةدعت فد هاا

 6 ىككدلا م- هونك ال ولسا 1 3 0 6 0 1 02لا 1 :دلارومال كنا ناقد

 هيصن طيص للعهراصتقا ١ ل رت سلا ضعب ىو( نحب هذخأ) ل ا هدأ الذ عموأ سانلا نم هسارتحاو

 هلجا نيل مدل م0 رشم ن ح2 دمرعأ لكب هك ىأ هإجال ل و عقم ب وص خهوأ لعا هلا بان عوف مر

 ىا (عيسام روز اهتعاشأ اد كرتللةلء(هذعىرتنيل) ىلوالا فالخواعرش(عيبقلا هك رثو)س انل هعيش و

 يا ْ امدقىأ/ 0 ل ,محاو)

 ىسرتنيل) كوالا فالخ ل ءاعزاو شاعملا و (ةرن”الاوأ.:دلا أمه عسجام)ةسمالاىأ (مسفمايقلاو) هبنسد وأ مهحاصب
 قادوجنا ا هنيمر مع ل ما مهحالصا نمهتةاطو هعسوىفامل ذي وداي لاو مارئالاودوذتلا اغلا عمو

 داعب هريغ هنعويتبا | ىقهالا لاقلو وصالا تك قروك ذمَفالتخا هي ويل سو اعلا هلا كك داما وح ىلععاي

 انتوا دا ىقالب | ىلا ع مجرب و 2 لا قدم ن اك لس و اعىلاعت هللا لص هنا فال+ال ف:صملان 0 حرش

 هيمي ل | قد,تح نا هلى - ها .لع ىل اعت هللا ىل_صهناىق فل“ اول خلا ميشا ىف لعفككلذىف هريغىأر

 هثابتن ىلع ال ادهّةح ىف ,لوصأف هلي_صفنو موصعمهناو كلذ هلهنا باوصلاوالمأ تال 0
 هبل و ةالة>احالفهقفلا

9 

 ىل_هاعهنا لعيأو ااكرص

 ايهاظعو ظعتموهماعد

 نءةياكحملا ءتهثلالاق

 امو مالسلا هي اءسيعش ا ا ادا 1 س52 اه طمسمو

 م-هرمأح 2 محاسب ى :رخالاروهظ قدها لذب ىأ (ىأرلادا,تجاو)+_:عو امااسىلا كفلاخأ ن ادررأ

 لوصالا فام ىلء مالا تصب( ةرخ" الاوان دلامأم_ل عج بع هاوحأ ماظنومهكحلاصل ىأ( مه مايقلاو) مهرحأ حالف بج ومو

 وهوةينايب وأ ةيضوعبت نوك-تنا لمت وهو نمةداررسةرخ" الاوان دلا,مأ نم ىحدلا لصأ ىف عقوو عد جلو عم مهنا ىلع: دمدعملا
 ثيح ءلدلو انو رقمىأ (هللادمحإ هللا ىن فصوىأ (فصولاى /:1) ف:صملا لاوداعمو ساعم نم « هلوةبهرسفأك ىلوالا

 هاباالاد محن اىنبنيالوعا رسدج | ىدكا

 هلامعتسا ةيارغلاب رغ ىمساءاوهانعمةه> نم ىأ (هلك_ثمو) هانبمرأ ,ةءابىأ(ثيدحلا اذه بير غريسغت ىف ) *(لصف)و

 مدديشملا ةمدعملا لالا مشب (بذشملاهلوق )ايرث يذلا ىلا نوكيواسصت رثك أةلو 0

 اد.كهدو> وناكناو

 نار وهشم هلامعتسان 0 : مامات رغلابدار 1| (هلك_ثموثيدسحلا اذهب رغريسف» ىف لصف) «

 |ملام لك_كملاو لع ا راحنوكالز االاءا غلا بر ءلار حل كت .<ررعلا

 نيتمحعملا لاذلا ديد وني_ثلا ع ورمل مضي( بذشملا) لب واتلل جاتك ثيح ةلالدلا حضاو نكد



 1 اعقاوهنوك ل10 رات و خيقراقل او لاوطلا دنع نأ اهمق طرقملا ىأةناضالاب( لوطلا زئابلا ىأ)

 ( طغمملالي وطلاب سدل )ىويبلاوىدمرتللىأ(رخ ”الاثيدحلاىف هلوةلثم)بذ شما ىأ( وه)ةماخضلادضى هىتا |ةقاح:] اهعص

 تناقفةعواطإلنوثلاو ولاعقنالا باب ن نمل عاف مسا طغمن :م لص أوةماودةمملاوالوط ا ا ىأ ةلمهف ةمحعف ةمنأُ !املاديد ثني

 باب | ماا عيصناكو رب وهل ههملاني_ءلارمسكي ةخذ ىقودتما اذاراهنلا طغعاو هيددماذا لمحلا تطغم لاقي ت عدا واهيم

 ىذلا) هربسخ فوصومأ دل ميج رسل 5ع ةءار حاب ( ل 'جرلا ) نك بونيعلا عقب (رعشلاو و)ىءععلك- !او ةمحءملا نمغلاب ل وعم ||

 ل-يحرتلا هنهوةريثك ه-ةطومسوةريس هلذ 5 ودا تيقف أ ( للملك رمت ار وسو مة هج عم نيش قيقدتف ةمهرضت (طةمدناك
 سكعلابالدر حا نمد دمزملا نالىكل ” راهمهوتاكليجرتلان منال ا هنيسحتو هه ظنةورعشلا # رساوهو

 لجرلاهرعشىأ(سدل)
 ةدحو ا نوكس( طمس)
 تبسنأ لوالاو رسسكتو

 (ةفاحن م ,ةعدرلا قوذ ةاع ازارت_>ارهاظااىأ (نئا ءلاىأ)ةدحوملاءابلاوّةحوتمملا

 ل وطلاب س ارختالا ثءدحلا ىف هلوقل !ةهوهو)اةلطمل» ءوطأال.قوّدمأ عضل | |هدضومحالا هلة ىه

 0 ةلههمءاطو ةمجغملا نم ءاارسكو يس اا مذد( 5

 ىقاك هانععتإمهملا نيعلا, لاقي , ودتمااذاراهملا طغعانملد وطلا ىععتغدأ و 0

 اوكا و ةفاحن ىف لوطلاوهو ف وأ ةددك مهين اول ممل سابقا مالا

 جيم دوهو لدهحرتلا نم - ؟ :ةلمهملاع ءارلا حد ةب ( ل>رلا رعشلاو )مدي دلة ى ءاقر ,سدل ىذلا

 هلوقب راشأهءلاو لاك الاى اك < ةقاحخهلاصىذلا لحرلاو طدعحرس ىذلا + ر ااوهطيةعورعشلا

 00 كال رك هلاك ىدلارش كلا( الاقرمس 56 ةف)ديد_ثثلاو فيقختلاب( ط_ثمهنأ اكىذلا)

 ةلاو (دعحالو دز هلو#ب

 كك 0

 لصأ نم هداعناكال

 هنأ ل_صاخحلاوه-ةلخ

 روك 2 رة لا

 ريثك ىأن وكسم حا ع , (د_ءجالو) ريلا دمع نبا هلاك نث:هيقىذلا لسر 1 وهو اهرسكوءابلا عشقي 2 ا

 رانا ءدكر م ثلا ٠ ع عمل ا
 رس

 تاكل ترام 0

 9 دلو ىذلارعشلا لصالا ىف مدقت اك ىهو (ةقي ةعلاو) طم هناك ىذلا ىل 2 0 بلاد ىأ 3 9 5

 00 ا

 000 ل ا اهطلإةةرقعلاهنمواعن رس عطقوإ ىأق عب هنالزفطلا 2 ا 1 50

 لوسراهق- صو ىف ةلاه نأ نبا ىأ(دار أ) هريغىلعىلطأ مداولا ءثتمل اك هاصأو(سأرلا لالؤلمحلا عير رعشلا

 3 انةمحةمتاذو (اه-سقنتاذنم )تقرفن :ااهنا(تقرغ 20 :اناز هلوقب 0 للا ! هلل | ىلص

 31 رتالو) ير در مامن ر ىاسيع ا (اهقرف )عاضرم_غنمأ عقرفن عقو ةونااه_سفنل

 لعرعل كارق رع _ْص ص قع! اوال اح ىلعأ عكر تعمت>اوتفتلاو واهني فرغت نا ىأ(ةصوقعم

 ىوربو) ءافقؤءدقعمرع ا ا اك عرار متاص# !ىلوه ليقوهءاوسأرلا

 فارطالاخداوىللا ىهو ص علان نمروع- ملا ىأص وقعملارع هل | ىهوهتقيةعلدب( هتديقع

 لي:وهرعش ص ةعد نك. مل بوهيل عىلاعت هللا لص هنالهتقيةعر وه ثملاو عملا ىفاك هلوصأ قرعشلا ا ا ا

 1 ىهو (ةةيةعلاو )هنأ و نولدسياوئاكو ئثبهيرنلاميفباتكلا لهأةقفاوم_<ناكهنالمالسالاردص ناك اذهنا || ل مسيو
 راتؤلا ىوون :ل|لاقو دعد قرق مهم ءدصأن لبو هس اعلا ىل- صلدسةنوقرغ»نو كرشااومهروعش ذلا عشلا لصألا د

 نم(اتنيزىأايندل اةايحلا ةرهزهنمو نس> رهزأ لق وهريث نوللارهزأو د) لضفأ قرغل اوامهزاوج 8 ب 0 7

 1 ا و ولا ا ولا
 نم (دارأ) هلوصأ تدسن هنال( سأرلا رعش) ه.ىم اك هقيع همسابتي مسوهأ م هذععبذو هيدالو عد اأسمودب
 ىور و(اهسفنتاذنم )هتةيقعىأ(تقر ةنانا) هن هناهنأدليهرأم“ اند ررعش قرف الزاك لو هيلعىلاعت ن هللا ىلص هنا ىوارلا ىأ

 مالسالا رد صف اذه ناكو ليقءدحاو ةرثوىأ (ةصوتةعم) ىأا اح ىلعى(اهكرئالاو و)ةئر هيماهك رب ىأ أ(اهقر ولا عاد نم

 لدم 5نوقرعب نو رشا ناكو مهروعنولد سا اوناكوهيرتؤن لا ميق با“ 8 !!لهأ ةقفاومس< ناك هنا مهريغو ناخيشلا ىورو

 تقرغنانا ىأ (هتصي جنود اوامهزاوح رات ا ىووتلا لأهم مودعب قرش مثهتيصانل سو هيلعملاعت هللا ىلص
 رعشلا أ رطالاخداو ى الا هاصأو ىنعموهنز هروقضم ىععةريغضك ةاوعقمو هع معق ىهوا اح ىلع اهك رئالاو اهةرفهتصيقع

 نسحرهزأ لبقو) روهشمم ف ةرهزلاهنموأ 4 دشن يع دان اةيمحتلا ديد ثني (هرم'نوالارهز او) هلوصأ
 |رةحرم وأم سحب ىعن(ابتني :زىأامن دلاةايحلاةر دره ز)ىاةنشالاو دأ ليبقلاا ذهن مىأ (هنمو

 عاف لاو ىووعلا ٠
 ناتءل اهريسكو ءايلا

 زو-<و نانروه-ثم
 سك عم ءاسملا ناكسا

 اك

 مس ل سنس



 كاما انقلاب وتل ىتاورق ودورها ل ٍلاتاك)رهزأهنوكىأ (اذهو)
 لو رجالا لا بي رةلارمسالابىأ( مدانالو) صرءالابهيددلا

 را (ضانبلا ضان ال و)ةرمكتأب رشمهضأي أ ناك

 هترتسامورمسأ ناك سهشل] هنمزربامنأ ىلع ل و م>ةنوللار ها ناك هنا ثد :دح ىف درواماماو( نوللار مسالا مةالإوز نصا نول

 هنو نوك لهو ىأ(هل5هو) ريدة ةرمسأ هنوك ؟ىنانيالفةرمسلا هيرتعتناكدقو ضر. هتقلخ لصأ نا لصاحلاو صب أن اك هيايث

 ةغلابللهدد_ثموأة فخم ءار حقو يه مضب (برشم ضوبأ) ىويبلاو ىذمرتلا» هاورىذلا ىأ(رخ" الاشد هدحلا ىف)الو الدال امهنسب

 ةناحبس هللا رمسخأ [مكناسنالا عاون دأد'رفانمناولالا نسحأو هدول حا نعد (ةرجهيف) ىألاواذلوةريثك : ا ةمىأ

 ارغصلاىلا مهليمنمةيداعلا عابطلا ضعس ةريعالو ناجرملاوتوقاءلا هناك ض:ءلاروحلا فصوف هلوقب نآرقلا ىف هنعملاعنو
 برشم ض اهب لاقتي رخنالا نخب نيتوللا دحأن اكن ول نول طاخبارشالا ىاقغل نبالعميباصملا حرش فواذه نادوسلاو ارضخلاو

 بجاحلاو) مول ةىفه.ح طاخأى أ لجعلا مهبولق ىفاويرشا و ىلاعت هلوقهنموتلقةغلاب اوريثكتلل ناك ددش اذا في فختلا.ةرجح
 سو .ةلابهبشملاىأددشملاواولا عتب (سو.ملا)امهنحونيعلارخمىلا امهغوبس عمنيببجاحاةقدوهو حجل نم لعفأ (جزالا

 هزارتحاوهوهفرطىأ(ليوطلا)هناهيفانيالقةرادالا نم عون
 ( رعشلار فاولا) مشن ك,1هنااشالف 52 اريصةهنوك ن

 تتتتتبتبل7لل7ا_ ت7ب_7ت7+ 90 7خخ77/37#7خ حخحخختح
 اقفل را نبا |

 1 9 مالاديقباق همر كلا رد اعلا كشط

يا كلر غل 03 >4 5 ت1
 (فنالالثاسلا ىنقالاو) 0 ال ل

 صلاخلاىأ (عصاتلاوهىهمالاو مدالابالو ىهمالا صيب ءالاب نسدل رش" الا شيد 4 | ؤلاقإكاذهو)

 قمهأ لاقي وةقرزلا نمه تايب برقيام ل قو ةرجةدااختريق نم ضالة دش وملاو(ضايبلا)
 محا (همسوأ | (ب رشم ضربا رخكالا ثندسحلا ىف -ةهونوللارمسالامدالاو) بالا نموهواضي [ءاسلا حد

 نسحةسمريغا بر ثك ناف بارشالاو ةغلابلاو ريثك_:الديدشتلاو ف.ةختلاببرشملاقب وديزملا لوعفملام رس

 ةيصقلبي وطلامثالاو) ُس : وطلا سو#ملايزالا بجاحناوةرجه يف ىأ)ةرمما ىفلا ةيامرثك أ أو برش هن اكفنول» نول اما

 نيتحتفب(نرقلاو فنالا| نيتحتفب(نرقلاوفنالاة صقل وطلا مشالاو هطسو عفترملا فئالا لثا لا ىقالاورعغستلا رخاولا
 لاصتا) ءارار سك و يي ب ايو ل اك(جابلاهدضونيمجاحمارعلاصتا)

 ىأ (نيبجاحما رعش || عقد و) هلوقبعيلا راشأىذلا نرقلاب وهل عىلاعت هللا ىلصهفصو نهدبعم مأ ثيد> ىفامىفانيالف

ديبعىأ ن علة مهاورو(ن رقاانهقصودمعممأ ثددحٌُؤ
 0 برعلا نا انو وهقالخر وهل اناف ة

 اقال ع

سعلا داو سةدش عدلا حاحصلا ف(ةقدخا داوسديدشلا جعدالاو) ههركت 0
 2 هريغىفاذكو ابتعس عمني

 عقترسملا) هتننرأ ةقد

 هّديدح نءزارتحا (هطسو

 نيدحتفي ( جلبلاهدضو)

 ىزلاوهو مج امهدعد قىذلاوهو) مج وةلههمزي(نيعلارجسأو نيعلا ل كش عما كوةقانيالود(و)

 0 ةقرعملا نم ةركنلا لاديازاوج ىلعءانيهنملدرةرجو نب معلا ص ايبؤىذلانو الا ىأ (ةرجاهضايب

 لاكبر ألا ولطلالادتالادح ىلعل,لاصفنالا نما: الولاصنال نمت, اخف نكي هيبجاحر عشنا تااورلازب
 (دبعم مآ ثيدحف عقو ) هلوقيهرك ذامزيب وفنصللان مقءيسام نيد ىنائالق

 اعلا ىهوهدحوةلمهمناع نوكسف مم علم

 نمهيأردبعم من أب امونس عمجدقو(نرةلاب)ءايااهغصوىأ(هفصو) هنيدلاىلاةكمن 1 رطىفلسو هيلعىلاعت هللا لص

 0 وةنايقتلي اداكامهآ رةبرق 0 5نماههققحههجوىلاعت : هليأ مك ل ررغلابهمعص وقءاقما | امويذ رطب رقت ن رقاهنأ تنظةدعت

 لو هيلع ىلاعت هلا ىلصهنال يك ريغف نرقل | نودب رزقلاد هموم وهذا جلبلارهفصو معلا نا نمىحتدلا لوةاماو جلبلاب

ح ىلحارب رود عبس عذمجعلاو برعلادنع لاكي فو 6 «لاج لع ىلخ
 همل عزم هناذذعد مال سأ اوةالصلاهيلعهلنرقلاث .ود

 اماه تا داو دشوم لبد واهي غو نخلا قداول او هوزتعدلا و .(ج جعدالاو) ,فابيعدعبامثدح نع مالسل اودالصلا

 ضصايءلاى ة>:اوأراددخالا اوهافنك الا لعق نموأراصتقالا بابن منيعلاةةدحىأةقدح اداوسديدشلا) ام
 رجسأو نبع |لكشأ) لسمهاور ىذلا ىأ(رخ" الا ثيدحلا ىفو)ةلهكااوق رزلاوداو كار اش ءابذق دحلافاةخاماوةداعلاسلاغىف

 لك مضل |يةلك كاوةريس ىأ ( ةرجاهضام ىقىذلاو هو)دحاو ىنعما و مختلمهب(نيعلا
 سومأاقلا نا لعا مةدو#ةب ومحم

 رحسلان ا نم سوداقلا ىفاملهل-تىف سدا ةلمهملاءاحلاب ةحيحصلا سأل ضدي ىف طبضاسخ ةرجاهضأيب تطلاعخ هارجس نبع
ةمجعملانيشل | مهضعد طرصاقاو داو اولعن ضايبااوه نهدي

 الصأ ءلد والف 



 لادثعاىنإ ا ىف عسولا دار ان( عم -..اولا)شدصملا لاك لد ةوراك لاحرلا فود غو ةوهميظع ىأ ق سام مثلا ىأ 6 اضااو)

 تارواغلاىفىق» رلاة ردك ؛حدامت را واهواج اقوا ةطئأ(اهوامو ناشمالا و هةور١ث و: لاممقب (بنشلاو) راب هقيضال ةقالا

 ىقهقير فج لق :اغامذهىف ماكس اذان أم | ف الذ بطر داؤ 2 :هداحةطابر و ماك" هللا ناةحتام .: ىلء لدن هتالير#لاو بطالاو

 مظااوش ب تاع طظ- نءكلدعق 2 ايفا كن قارا ماج اء سقم راع نلا فراعلا لوةذل امو هذ

 نامزفممنالأ(باشلا ناتساقدجو اكل, رمق دحتورشأ ىأن حباب ( اهيفرب زحتو)اهتقدىب ع ءءارلار( قر )أ دعم ىق ىأ ل ءقو)

 (جلقل او)اهئام قد ربواهةنور نبحوأهثاهبوءاضعالا ةراضاجاوتبالءثروألاةي رب رغلا م- تلازللا مش 2 هلامهاوقدايدزا

 نييىذلار علا طيخ) ءارلامضب (ةيرسملا ف ةدو)هءودبملا ل ةاوالا ىعو ع.درأ اهعومجمو ين“ اتدحاو(انأن هلا نيب فرق )نيت

 وههلصأ رابعا دابلاىأ( م« وذ ندابإةرسلا نار دصلا نمدنمملا قمقدلا طم كاك هاوطوةتلقوهتقدإىذلاىأ (ةرمسلاو ردصلا

 مث(كسامةمو) هلوقب ريسقي فطع فطعءاذلو اني دا: د جرس 00 عن هلل | ىل- صنك١ملومحالاةرثك ىهوةنادملا نم محضصلا

 ملفايخر تهمه نكي إو ىأ (اضعيهضعب كَم )كلذ حموهطسوةمىأ(ق جالا 1 لدتعم) لات ثي> نايب فظعب هدف

 نر ص رج وو هشعىلاعت هللا 1

 قشليوط لكشالال-ءةوةقد- ا ىفالضايبلاىفهنالح ودموهورخ اريخةرجور 22ه عصىذلاوأ 3 5 /ىص)ن 8

 ضارب ىف ةقر ز ةغل جعدلا لاق ن م مهممو ىف“ |١ لصعلا قرماكه-.ذ طاغ هنأ الا حب اصملا أك نيعلا ل لإ 0 (مهو

 جعدلا ن هفايسابت ل اصوانيق تكا ةدقدوسلانويعلانابراب هلوقب الد دم 0 اا

 ليقولوةىلعلجءنمناسنالا قا خو لعفءامتنا مهوقك جعدلا نهةقول ىأةقرز فو.سلاذا مهضعب اقام عشالو
 اهكتفىف ف ويسلاباهريدشتو جعدا عجوه ودب رحت هنا ىلع زي ةمضد جعدلا نم هنا ل ا «.ةحال هيث ةجحال 1 هما

 سلا ئرما لاو ماهل |ىهاسء|فرزلاوحامرال لاقي اك ضيا الاقي اهنافا منول ىفال ثيد-كلا اذهنومضم
 : لاوغا بايناك قرزةنو:-مو © ى-جاضمىفرشمل اوى: نمهقلخلادثعا هدافاىق
 "ا اتا فد وبأك هيفي رحتواهتقر لقوا هؤامو نانسالا ىذور بنشلاو عساولا ع-ياضلاو) || لثم) هري_غود# ةهج
 ناعلراعتءاملاولااءاملا اةياكاهؤ ا صاهؤ امو هرغام مدقت كدرخآىلا(ايانثل انو قرف جاقلاو (رخاالا ثيدحلا ىف هلوق

 نيتمجعم نيئازياهْزب زحتبدارملاو معلا د رءاملابدارملا ليقو بوسنملاو فاضملا ىف ىباعلااهلدق || ىَدمّرْلاءاورامىلءىأ
 موذندانةرسلاو ردصلا نيب ىذلارعشلاطيخَدُب رسملا قيقدو)ا4تافارشلاكةقيقداهفارطانوك | (مهطملابنكيمل) قيمبلاو

 ق(ىاخلالدتعم) وهنحودموهوكلذكن 9 : مسوي عىلا + 0 سفاري اما كيا مهتما ةحوتفملاءاهلاددكت

 نايلرخ" الاثيدحلا ىق هلوقل م ءاصع صعب هضعب كل سع] هلوذا كو نيم الا متحاعقدلةراش ثاوه معمل ةئاثالا تغب (مئلكلاءالو)

 نكذلا ريصقلا مثاكملاومحللا ىخ ركع دل ىأ مماكملابالو ) هجولا خفة نم نمسلا ٌسحاف ىأ(مهطملاب ل ىأ)

 ا تدنا) ماك ةمجعملاني_ثلاو لأم د : (ردصلا حم شمواهبي ومسهىأردهلاو نط ءكلاءاوسو تال ل

 حاشا ىاعمدحاوهو) هردص ف (لابقالان منو كف مسو هيا عىل اعت هللا ىلص هةغص ىف (ةظفالاهذه 0 5 78 كير

 دعد نم 1 هم نيسو نيعو ند“ 2 (سءقهردص فنك:ل) هناهيدار-لا( وردّصلا ىدا,ناكهناىأ 0 0
 ممل مس ملسيلسما

 فاق ١ محالاو رم ؟ مزاولن < هنالدجولا خا ع

 هنرثكو أه ةفخ عمناكءاوشه- ->ولارودغهري_فقتر وهدملاو4-. ١اتادلاخ1 :هلا ىأ تحت( نقذلاريصقلا مئاكملاو)

 هتكل 00 ا 0 اذكه (ردصلاونطدلا ء اوسو)

 اعقترم محض هتطب نوك ءالنابرخ" الا ءاو-هدحاو 7 . الى -علا (امهي وحسمىأ) لوصالا فلاخي ثيدرب عع سدأ

 (ةظغللا هذه تك نا ةرم“ .عملا خسفا ا ىف 1 م هد 0 اضم راما

 : ردصلا لمةمهنادار اف ل_.قأ ىن_عءحاشأن مل -ءافم.ا (لاكم الار م١ 6 ..ثللاىأ (نوكي 5 هروك ذملا) طمضلابىأ

 حئاشلاكر ومالا قداسملا كلاب عيشلا سوماقلا قوىكدلاهرك ذضرعاامهو(حاث أ ىناعمدسحا )لاسبقالاىأ (وهو)

 بدحلادضرهظلا ودوره دلاجورنو هوني ة>اقب (سدقهردص ىف نكي و)



 ىأ(لبدإ أوقحضتب زهرخ الا هرةصايدأب ىعملا نوكي ىأ(هن 9 ضان لو دعو ف رب (هينماطتوهوُز

 ىأ( ردصلا سعاده سبل ىأ) هدعبأس ع روءاوسنب ونسب ليتوةقاضالاب(ردصلاو نطيلاءا طش ليكن ىورام ىنعم شي
 هع رو همخض ىأ ةمجهفعافذ ميم مضي وهودستك أةالالدب زو رسعاقتم لع فطعلاب ر ورع( نطبلا ضاغمالو) ةْضفْخْنمْع
 ذوخامر دصأ |عيسوىأ(ضدرعىعع)اهمضتالىأ( ميملا حلف وز ةلههاا ىأ(نيسلاب غيلس)ةلاصأنا ىلع م ىأ(ظفللا لعلو)

 احيول:هرصنيواحيرصاظفالا اذوب ىأ(ىرخأالاةداورلا ف عقوأك) ةعستملارارزاءأنق ىهوقحا لا هتموفا لا لوطوهو ةحاسملا نم
 ريخصتلاب (ديرد ني |هاكحواممعارز دال اههسماذ[ن اواسام) اههواوه رهاظح وتس ىأ نه دقلا سم نم مدع

 ى ذلاىأ (رخآالاش دحتا ىف هلوق ل ثم) ماظعلا سر سددا ركملاو هلوةىأ (وهو ماظعلا س 50 7 ركلا عج (سردا ركلاو)

 هبال فام ىلع نيف ةكلاونيقفرملاو | ناو نييك رلاك ماظعلا سور مخْض ىأ يملا ضد ( شاك لا لءاج) ىومبلاو ىذعرتلا هاور

 قام ىلءاهغضم نكيىتلا || 2< ردصلاجو رخسعتلا ىرهو ا لوقل فلاخماذ_ه نال يةرد_دلاىفىأ (هيفنماطتوهو) فاق| هنيللا ماعلا سور وأ ري يري 222222 22 ا ششللللللللا
 ةدامىلا ب رقأوهوحامعلا | ةياغك-لا مظن ىفىلاعتنلادجركلامنبالوةك ض افذالا نمال|ناليد_كلا دضرهظلا لوخدو

 شو لاقي ةشمشملا : نسعق نماطت عم فنا ضرعو * سنخفنالا ةنرانمىلملاو
 اشم ماظعلا || وةك س عتلاءنرقاذاةفلاخلل نعم فالمعتمنوكيدقورهظلا ىفءانكفا يدحلا فنالا ضورلا ىو

 فطع رجا (دقكل او) بدحاف ل رهظفلاماوعزتنمأ ا اوسءاةنمهناو سعقافاوند>ناف

 حتفب وهو ساشملا ىلع ردصلاو نطما|ىوتسمهنادر وهنا رقب عافترالا ماع هدامنارهاظلاو حارمشلا هرم قا ذكو تلق

 اهرينك نمحصفأ ءاستلا ردصصلا سءاعقتعسنل ىأر دصلاو نطمل اءاوسلل-.3 هلو5 حضن هن 9 هلوق ف ف:صملاهن حرصد قو

 لاومم ثيدحا ظفلاذهو داقمو رك ذامريغب هريس حد فيكوهيلع ضرتعي فيك اذهدعرهنمجعلاو(نطيلا ضاقمالو
 سورس اشملاو) فنصملا وأن طمل !ملظعل_قومحللا ىخرت_سم ل قو نطل |مخض ةمجع هداضورخ اوءاهلا سنفو ممملا مدد

 بك ذم عج( سك اناا هل رعىعماا تفوز ي_بلابحيسمةظفللاهذهلعلو) محالا ىنرت_ماهم.ظع

 م نكايوهو سا كما لوا جر الاثءدك ايف هوة ل-هوهو ماظعا| سور س دارك اوديرد نبا ءاك>و ىرخأالا

 عجم دتكذلاو قذعلاو || ىعف ةثاشمءد_حاونيةمجعمنينيشومملامذن(شاثملاو) مظع ى_هعيحلا حقب ليا ج(دتكلاو
 ةيناثلا ميم تفي نيغتكلا ىتل اةنيللا ماظعلا ىأ (بكانملا سؤر) حاصعلا ىفونم_:مك رلاو نيف ةكلاو نم -هف ملاك ماظعلا سؤر
 امال طك را رفا هجتفزوح وة.ةوقلا انما رسكو فاكلا عمفب(دتكلاو) هش - لاش راهتسصم لل

 رهظلا ىلا لهاك-ا| نيب ٍ : : 3 : لئاسو نم-ءارذلااهافعنادّئْر اوامهم.4 نيمدقل اوني كسا اندشو ل اعمشجم) هنابضتصملا

 نيمدقلاونيغكلا نش وأ 06. 0 (كرا- نبارك ةد)الصغ تسيل ءالكلارعزئاسو(جداسالا لي ولسا
 را رن وهو دحالواراممرخأىرابنأمفوتارقلا نمةبي رقي رقوزمهلا حتقب رابنالالة مسن ىوغللاراشد

 (نادئزاوزاهنني رد 3 ا ر#اهانعمدب رعمرابنالاو ناس
 ام-ظعإ) ديزلا ةينشن |7205 ىرح 0 ةناو رلا ىل-ءاماواهب هب اورلاتض نا نونا نمماللا لدن - و ىبعم
 ا ىأ (نيعارذلا ثيدحلا فة صقمتعتوأك ) مالااوةالدلاهيلع (هحراوجةماخن ىلا ةراثاف فارطالا

 ِ ل يي ل 212222222222222
 0 ريخأ ىمصالا لاو ىةدّئام الخ ىلءامها:دصةوأ ق سام قط ىلع ( ىنافشث ه)

 هيديفارطانمىأ (ع.داصالال ب وطىأ ف ارطالا لئاسو) اري ثهضرعناك ىرصبلا نسا نمادنز ضرعا ادحأ ريم هنا ىنأ
 راش نبا مساقلا نيد وهو تارغلابةن,دمرابنالاة::دمىلا بوفمةنك اسزواهدعبهزمهلا عشقي( ىرابثالا نبارك ذو) هيلج 0

 ظفالا اذ_هىأ(هنا) ىفاسملتا اهركذاذك هملعات ى رابنالا ن اميل نيدو هوهم_سولو ىرا.ثالا لاق ثدداحالا ضب ف ءاح دقو

 دحاو ىأ( ى-ء؛امهو)ىرابنالاىأ(لاقنونلا,نئاس)ىوارلا ىأ(لاقوأ) هلوقل هةياور فك شلابىأ(فارطالا لئاسكور)
 قامهبراقتلا هتملدبت نونا ناوماللاوهىلصالا نارهظالاو نول اود لصالاف ىنعب (نونلا نم مالالالدبت) نيربجو ليريجك

 ةياورلاىلءاماو) ةيرمالب مبان ماللاب ةياورلا نافنونلابىأ(ابسةياورلا تت نا) هلك اذهو امهزيح فامهسناجتلوأ امبيج رغم
 هلبق لصف ىفرماك ىأ(ثودحلا ىفةءل هفم تع قواك هحراوج ةماق ىلا ةرائاف فارطالارثاسو) هلوقب هندباكءارلابىأ(ىرخألا



 ىقوةحارلابىأ(اهب) همصاو ىأ( ىنك ىلةو) رهاظو هوةيةدل كلا ىهو(ا وعسأ اوىأ)اهمضوعارلا مافب(ةحارلا بحرو)
 :, :(نيصمالاناصنو)ةراشالاو ةرابعلا نيب عملا ف عنمالو(دواوءاطعل !ةعسنع)ة>ارل ابحر هلوقيىأ هن ة حيك هخسأ

 ىبارعالا نبا لثسولاوةغلابلل اص نا ةياهنلا فو( مدةلا طسونءضرالا هلانثال ىذلا عضوملا وهو مدقلا صن | ىفاجةمىأ) هلوأ
 نا ىعملافمذوهفاد_ج عفترا اذاوزوكءامنس>أوهئادج مدقلا لقس اوت لو ادج عفبرب لردقب صجالا ص+ ناك اذال اعف هنع

 (ءاملاامهنعوبخي ىباسلا ثيدحلا ىف ىوارلا لاق) نب واساماممنوكل ىأ(اذهوامهامأ ىأ نيمدقل |عيسو) صا لدتعممصخا

 (همدقب ّئنَط واذا لاق) هنالزيص: أ هيمدقن وك ف الخ ىأ( اذهفالخ) وممبل اءاو راكىأ(: رهىلأث دب دحى و هانعممدقت دقو

 اهضعببالاهلكب ئطودهناةربرهىنأد ارمنابأ مهني عملا نكيو(ص أ هل سلا ياك طولا هيلعم ةووأ امهم س ادىأءاطل | ماكو

 هميدح نمهموقام سسك ىوارلا نمجب ردمهناوأ مدقنايكةغلابملا ىن ىلع و < صنأ هلسدل هلوقناوءاليخلا تابرأ ضد لعق إك

 هنأهيقو (نيسمدقل |حيمسم هلوةىنعم قفاوب) صجنأ هل سسدل هلوةىعمىأ(اذهو) لاو ثيح فنصملا هراتخاامىلوأ عملا اذهو

 قر ذسطابزانهىاطنالال وةاماوةح باه اكءاساهتناكهمدق نأ نمسا اعيش ههنوك نيبو ص+أ هنوك نيب هافانمال

 صخلاضعب هلناكهنان عجل نمهانركذاملعلومحة صتاهلجرلناك 156 هناماللاوةالصل|هياعهتفص وعملا
 ب بحس ١ نأ قر دج هعمل هناال

 : ث.دلا عصتلوأ ةريره
 طسو نم ص رالا هلاشنال ىذلا عضوم ا وهو مدقلا ص+ أ ىناجتمىأ) هلوقب ان هدرسقوه. قامو هطمض ىاطنالا ياتي 1

 باودلاو سانلاك ءارجالا فرغم قلمعتتا نا كا عر اونيتلا ايوه( مدقل 1 نيمدقلا عس؟ىأ(هنو)

 لوالاوهريسغو ىرهوجلا لاقو نكست دقو تفل أمق س ارااورادلاك اهاصتمىقوأ عدن 25و نوكسلامق : ىمهس) مهضعن ىأ(اول 9

 داهبصوصتح ردصالا ءاملاكلاادهل اثماىقمسالاءنوديربال مهنا ملعب انه نمومسا ىناثل اوفرط نكي ىأ ميم نبا حمسملا

 ىقلبرادلا طسوان-لجلاة.الفاافرظ سيل هناهتدضق مم اعطقرد_صم مسا سل ىفا شا  ىءملاب طسولا || قبب رطب ىأ (صخناهل

 اذ هوص نأ هلسلاهاكب ىطوهمدقبئطواذاهيفلاقاذ_هىفالخ) هنعيلاعتهللا ىذر (ةربرهأ | نوكل لاقي نابسنالا

 عنيسم لل يقو ص أ هل نكد ىأميرعني ىىدع يملا ىمساولاق هيو نيمد#لا عيسم هلوق ىعم قذأو ا
 ىلاامهل_رسفاذااماو امهميحلب رسفاذا (نيمدةلا نش هاو فلاكاضبأ اذ_هوا ماع ملال | همند(ابهلع محال دقو)
 . ىفداقاءهرصق عمامهظيلغ ىنعم امهنثث نا ةد-يبعوبأم_ءزوالف عداصالا ظاغبوارصقو ظاغ ةيسانملادج ورهظاالهنا

 مدسقت (ني_صمخالان اص قل ءاوق(ودو< أوءاطعل |ةء_س نع هنانك ليقوأهعس اوىأةحارأ |بحرو ا

 0 ل ل ا ا ا ما نسم نك | 2 1| نولكماو ءدضصو لا نكسملا للا اكتتاو ةدقب لحرلا عق هلوةفلاخاضبأ )اهيلع 8 9 ءاسنأ د احرلا قدو هن مد80ل-هق صيعمهنأ مسعر ندم اذو ءاكملا فال 0 ل 0-5 اا لل 1 . كا 0 0 محال هلوقىأ(اذهو) اا 17 كل سلول عر در ل اريتشد فارطألا لئاسو هو ادهد م ءاج دقو لاطللا | ديم( دنن يحتفل
 هيلجرهيق عقرب ناك سو هيلع ىلاهتهللاىل_صهيثم نا ىأ وطخلا عساولا عب رذلاو :ِ
 ألاتغا هيشم فال-خ) ١ اوةيدرس5و هل ههئاءاطلاو ري 0 مسا 0 0

 دضقيو  هرثك الب ظاغلا ن وكيد ف ظاغلاو ةيمحللانبب مزالنالذاالفرصقالب ظاغامهامانأ ىفوأرصقوظا غىلاامهليع
 : ) ىثملان سلا لما وعكمتلا او) 1 رسالوهل_ثديق رهظال ثيحىذملا فتش عمىأ(: وعن لح رلا عد ر عاقتلا 9 محللا

 فار اريفغ نماهبالد_ةعمهتهج نم ىأ (هدصقو) هر وصلا ىأ نأكم مصل وأ ىميمردصم هنا لعىممملاةخسن ىفو ننحتقب

 ءارغالا ىلع هبضنفلحملا نمهنودصةتاماولصت لمعلا ىف طسولا مالا اومزلا ىأ اوغاس دصةلادصقلا ثيدحم ا قوابنع
 نوكيفنوهالا ثدنات فوملاريخصتاني ولا ىذعزاك ةباو ر فو( راقولاو ىذرلا)هرب_توأدتبم نوهلاوءاتبل ايديك اتللدراركو
 ىلاعت هللا لص هنعدرفملا بدالا قوانوهضرالا لع نوُسءْنذلا نجرلادا معو ىلاعت هوق قب ودنملا نواف ةغلابملاهنمدصقلا
 وهو عرذلا نمىأ( وطخملا عساولا عي رذلاو) هيااام مذ ةداه_ثاليلقاليلق لب هيف طارقاالىأامانو هكبيبخ سيح -وهيلع
 عفا واخ ول:وقبىأ(ةع مسد هيل رديقعق ربناك هيشمناىأ) اع .رذمهم قاض »و ىلاعت هل أوقهنمو عس ولا وةئاطلا

 الوطلابجا غلبت نلو ضرالا قرنا كنا احرم ضرالا ىف شالو ل_جوزعهلو لول ايتحخالا نمهتمصعل ىأ (لاتْما ة يشم
 عونالردصم هنال ىملاردكي ةيشملاو



 (كلذ لك وز كيثمىد_صقأوىلاعتو و هناح سهل اول هط و نع ليمنود هع رطىهدطقمىأ(هتمس)داصلا رسكب (دصقو وز

 ءال_.# اك ةمومذماضنأ ىعذاةاجهنودتابث بلل ىأ( تا 0 هو) فطا فو ىأ (قفرب)ن اكاعاهم ءثمقةاعار ملا نمركذامىأ

 ىورورذحذم ىأن يّد>ٌقب وهو ب صف ةداور ىفو اي ) لزني ىأ( طح:ءاع اكف) ىوارلا(لاقاك) الدتعم هيشمناكسف
 ىقعل (هفقعساىأ) رسكلاب قدش عجم بناوك ىأ (هقادمماب همت 000 37 « هوقو نيةهضد ب ومص نمىوب ا 3

 (مقل ارخص مدنو) هتغالب وهءحاص حا صق ىلع ه* .لالرإهنمظ ءومغلا عسونى أ(اذهبح دامت نرعلاو هيف هعاسال الذ ناكاما

 قنوغ_سودملام مدار 11نال نوقد_كملانوراثر . ؛ اىلا عض غدأ ثد دح ضراعبالو هفرغصا ناسنالا مدت ىأ ةيدّتسوأ ةدئازءايلا

 ماثللا لاعفأ ن 0 متلاويناحلاىأتو ا سانلابنؤ زهتسملاو مارملا ماظن ىفزارتحاو طايتحا نوديمالكلا
 رذ-كاوهخم ءثلاذا هم_-ضغأوهةهرأامىأ صدقت :او)» هرهظعا رواملاءناماذك ىلا ىأ(لام) .:اعمدحأ ىلع ءانيىأ(حاشأو)

 اهلارظننهب "اك اهنمرذح ىأحاشأو ضرع مثسانل ا ركذ ل سوه ملعىلاءت هللا ىلص هنأ ثددحل ا ىفوهيلع لءت1لا ىأرعالا قداحلاو

 صغدن هول نمزالا بتعب ند ةء(دربلا) ب اح بلاىأ(ماهغلاسحو)هيلاهنا طخ قلامو لءةأوأاهئاق" اءءاصاالا دج وأ

 نملعجىأ) هل هلو#ب هريس حا ص4 طال لاكا# ءاك 4 ةيعراطملا للا تن :اكالو(ةماعلا ىلع ةصاخلأ,كلذدريف هاوقو)هوجولا

 هنعلصو: )هي لاتمام لال لانو نول ءالو ء< انامز ىأ( لاةداخلا لصون ام)ه سف“ اظ> تاقوأ صعب وأ (هسقنءزح

 ةلردالاموهناش ل اردالوصحىلا قالا |[ ةفاكل وصون ءهناكم قيٌضاوأن اسرلا ناكما م دعا ةطس اواي ىأ(ةماعلا

 0 هتهصق 3 ( هلوقو وسدص نم طدحش اعءةك-ةلاق "كهل عنود تدشو ىؤرن كلذ لكو هةهسد_صقيو

 .ٍ رغصد منو( (:)اذهبح د ؟برعلاوهفةعسل ىأ هقادئاهمتكو مالكلاحمتف») مالسلاوةالصل هيلع

 هسفنءزح نم ىلع ىأ ةماعلا لع ةصا  اءكلذدريف هإوةودرملا مامغلا سدح و ض..ةناو لامحاشأو مهلا
 هلوق(و ةماعلا, رح آءزح امد مةصاخلاهذم لع لد ةوةماعللهذعل صوب ةهيلاةصالا لصولام

 هطم_طرت (قاوذ نءالا نوةرصنيال) هلوق( وهد_:ءاسل نيبلا طوهيلانيجات< ىأ اداورنولخدي)
 رم كالاوسلاغلا فى ًاهرهاطظ ىلعنوك نأ اهبشو) مالسل اودالصلاهيلعهنم(هنوملعتي معنعل)

 اعضومةالصالذ +:ءالىأن كامالا٠ ناطوبال هلودو ةنواعمل اةرزاوملاو ودعم ارضا او هااومدعلاد ا ءلاو

 سدح ىأ هرباصو ثددحلا اذهريغ ارسقم|ذهنع )سو هيلع ىلا هت هللا ىلص ( هي ءمندرودةوامولعم

 | ىأ) هو ةيانهدرسد وهطيسطرم ( مرح ا هي يوزر( تاس دي را لال رمذلا(هسقن

 |نكي ميا لا هأ اوقيانههرسسفو هطمسص مدقق: ( هنأ. 15 ىشن .ال) هلوق(وءوس نركذيال

 (ةماعل ا رخآءزح ىف اف د

 هءوصدح وتقرعدقو

 ىلاعت هللاو مد -ة:اهيق

 هراحص أ( نولخد و)لعأ

 ءارمذد (اداو د هذدع

 دئار عجواودب دو
 هيلا نيام ىأ)

 ااكلا (هدنءا!نيبلاطو

 ةفرغمر ةيادهن مهيد تهمس من دلل كت

 نعل ة) ىسملاوأ ىونعملاقوذلان مقو ذم ىنعع هإوأ تفي (قاوذنءالا) ةخسن ىفاكنوؤرصصأ# الىأ(نوقرةنيالو) ه.لعةلزان

 6م طموةدع لا هك دابر را .:الا نب ركب ىلأ ن عىورباذ_-ه ل_ةهوم_ينوملعي سانا/ة ادهن وريسص» مثىأ (هنوملعتي لع

 م-ع-ايشأو مهمأس أب ارُدلاو ماعطلا ظةحاكمهحاورأ ظن ناكمالااوةالصلاهب طعهنالدا مشلاو ماعطلا ماتم هنوملعشرام

 ىنعلا ان هىلاويلذالاز ةكالارامتءابب ورشموألوكامن هىأ (هرهاظىلع) مهتاوذىأ(نوكينأ) هببشالاو ىأ (هبشي و)

 املا“ ئشلاو)مضلان( ةدعلا) تفلان( (داتعلاو) )أ ىلاعت هللا ومالاوهم ءالاىت_هملا ىلءىل#اوءايحالا ىف ىلارغلا مامالا لاق

 لما ل_طصالا قو هورزولا نم (ةنواعملاةرزاوملاو) ةمهملالاو>الاوةململار ومالا ن نمعقياسل ا هملاىأل وهما ةءي_كي(د دءملا

 ءارزولا ع :اوعارعالا ن م ىرببلا دج لح نصعو ءلم-<4انيعمىأ ىل-هأ نمارب زوىل لعجاوىلاعت هوق هن همولةةااو

 ىأ) 0 مالح هن :؟كامالا : نطودال هلوقو) نامزلالاقثأن موجامهخع لمحت تال !ارزاود ندوهو ربز وعمج

 احرص ٠ىأ (ارمسقم)دجاسملا ق ناك ما ناطياىأ (اذه نعههندر ودقو)+يذالا ىلهرالىأ (امولعماعضو مهالص 1 ذختال
 (هيؤنب ونالوه-حاصدب رباس ىلع هسقث سدح ىأ هرباصو) قس غو احلا ثيدح نمىأ (ثيدحا اذهريغف)اندبمو

 نيلاهت >|لمتد وهواةلطمىأ(اهبشد حتي ءالىأ هناملق ى رد الو وف 4 ةنو ركطالىأ) عا م مكي )ع رحا)» هاحمىؤىأ

 نكي ىأ) هلوقبهذع هاك

 حداوتن ىراقلا ىلهاةخسنلا ىو 6(



 ىأ(ت ركسس) لسو هيلع ىلا ع هلل ىلصد رغنمىأ(دحأن م مزارب ريدة واض رذةثاقىأ( تناكنا و)ديةماوديقلاىلا ىننلاف (ةلف ةهنك

 رع ”اعالاوأ ةناعالادب ربنم ملك ىأ(نونيعينودفرب وز ةنامالاب دا 31 ريغقت رك ذامو ساهل كلذ 5

 ىأ(ه>دموئانث قدصةمنم ل ة)غ رشم ءانشتسا (ئناكمن مال ءانثلا لءةءال هلوقو)داصلا 2 كي (حاوصلاريثكلا باخسلاو)

 نمالاهيلعءانثلا لء.ةءالزاك هنادح م ضوتوهقث ءاللا ءاهع ىفالا نوكمالءءاذث ناف لم ءاك ىأ( -منمالال ءقو)هنا رطاىلاهةصوه“ دل

 ىلا راك اذاف مهب ولقىف سدلام مهت1-! ا نولوقي نيذلا نو.ةفانملا ا جىفهدنع ل خدئالوهدارع تي ة>وهمالسا ةّةية> فرعا ىل->ر
 ئثاكمنمالا ليقو) هيلا هناسح او هدذع لس وهيل ءىلاعن هللا ىلص ىذل ٠ ءذ نهفاسام ١ ودا فاكمن اكوءءأن ”لءقةعصل هزم هيلع

 تققبس) معن ىأ(ديىلع

 ىلاعت هللا لص ىلا نم
 نمىأ (ها -توةهلع

 ماغنا نمهزمدحأ واد

 (هزفم_س و) ىوذعم

 كارا ديد

 قوز ءافلا دبى

 هاو راكىأ(رخ ا

 هياعدت ؟؛صدق) 1

 سوم «مالسلاوةالصلا
 همدعم 0

 لوقرق زل | هرك ذامىلع
 اعورسف :مثههلاطمق

 ىأ) فيصل ا ةريمق

 كي اك ىلا "اهل 1,

 و-ه سمملان أف سب

 ةمجعملاب وهل هقولاق
 امهقورعمنيبععا ايان

 ةمعش ثيدحلاقرسفو

 م4 ل_!ةلاق ةلمهملا
 قدسالو ل علا كتحال
 ىوارلاة يثرعسقت نا

 حايصلاربثك ل اباحسا اونونيعي) ةحاملا اذ(نودثرب) هلوق( ردح ا نما اكن اوه:]9همق

 ةداكت نال لبقو مسمن مالا ليةوهحدمو هثأذن قدضد قم لبق ءاكم نمالا- 1 هال مةءالو هأوقو

 اهمالعنلا ىلعوةحراحلا ىلع ول طتديلاو م 1ىا أ (هل_سوهيلعلاعت هللا بص ىنلا ن متاقيسلدب ىلع

 ةمعزل| قودبأة->رالا ىف ليقف 0 ةهناالاامعاهرودصلاه ةياعاقلا ةلعلا لزم

 «:امعنأو ايد ىدخ هلناف :هلو هك ءأم ااديدشتوةلمهملالادلا ممكو ةيدحتلا أذ ؛ملامكد ىدنو ىدانأ

 قوهفختة سن هزت و) ذب ةلاطإلل ة> الث هدها اوشدةغللا لهأ هت! [كءا وس عما ىفاهلا خصالاو
 (اه2ل فى تقحلا)ةمج همومه مزيد( سورنملسو يل عىلاعت هلل لص هفصوفخ آثيدح

 نذهلوأو ه-ةمرب لوقرق نيا هلافاههفوزعمنيمقعلا 5 عم كود البق قو تقعلا م4 لي لقىأ

 هنآلهغلاختا ا :وهلمم ممل كدحاو ب ,ءالستءلا سذجدار ماو فصال ءالكق فاو نب ريس هلا

 كي اد (يدهأو) حاحصلا فاك مح الا ل اة فورعملا ى_عمهنالمحالاةلق عموتنلا هك ةريمعأ

 يبدملابىملارعشلا اهياع تمني ىتااناقحالا فو رح ىهوةلهعمءأر وءافوةمجعم نيشد )ر اعشالا)

 رد 37 (اهرغ شل وط ىأ) ف رطاا قط نوكي وثدك نوك ف مدد رغشا هدا
 اريثك اميل -:لسونيميطااهبعصو هل اود ان ديس ل عىل اعت هللا ىلصونمءملاعلا برهن لاو

 * ( رابخالا عيد نمدر واميقْثل أم !انايلا)#

 قطف | ل يع واط ةحداقلا ةلعلا نماسو لصد هدخس تاقثلاها ورامدار |

 اذ_هىلعو هريسغأو هلل ماشلامعالاءانعم هيداريدقو ثيدحلا هيدارب هنأ مدقتربخ اوُثردحلا عاطصم

 نمو ماعلا ىلع صاخلا فطعن مسدأ(اهر وهثمو) هلوةةهقدص ثدنامو ىوغالا» انعفع_حضلاف

 2 .اعر4-ناورابخالا ح-يحصاريمضا عج راوأ نيثد' نيب رمتش| امو هوهنمأ ه-قهيدارأهن' اك هلاو

 ا در وب قأعنم( هير دنعوردق ءظعت) هيفهتئطةختلهح والت هك ءاافاطملا نمشمن تالا الوأ انا

 فرشلا ىت-ععةه-,إ هل اوةسركاو ةلزتملاو ردغلاورهغ“ «فطع(هل ارتمو) قاصلالاوأةي د لعل ءالءاملاو

 (ل_وه لعلاعتهللا ىلص هثماركن م زاهمماعهقالطا بلغ ةرخا الا اواي دلا(نءرادلا قهيهض خامو)
 روصةملاوأر وصقملا ىلءةلةادءابلاوهباذكوااوأ هل“ دصخرتمدو هنزعو هئاالح وهلم ماركواملزايب

 !نيماسملان مد >الكأ(فالخال) 4 هد .وهلصأ قمهفالثخا اا ف الالب زئاحاهجنملكوهيلع

 ل نيعلاراقشأ ىأ( رافشالا ب دهأو) نيمدةلا ىرخأىفونيبعكل|سو ْممدبأور ىفوا :هىل والاوه

 ىأ) هريغشوهرفشئث لك فرحوبا دهاهعج و بد اوهر ءعشلاكلذدرعشأ |اريلع تءذ ىلا :ىلانا مع 1 ا

 ْ قةيدلاب وج وىلععاجالال فلا وهوار ادقمايش همقنومحو»الىأايشر هثلاقنوتكو ؛الاوناك ىعشا | نعو(اهر عش ىلا وط

 ةموكلا قب رطبءاهقفلاءركذام اش الوهوةعرشلاقردقملاو او ا 4 دلاهرك ذزاوحالا

 رباودملا نيب ط_دوتموهفنيثدطلادنعىأ (اهر وه مورا ءالاع م 0 نءدروام. ف )ل والا مسقلان هىأ 5-1 ةلابأ لا

 نوك 5 9 هنوحح ءوم.>صلاللوشيقةماعلادتعوأ اقيعضنوكيالوا:سحنوكي ارواح. 2تنولكي نأ فقنلا هاو دا الاو

 صاخلا ىلع ماعلا فطعل-يقنموهذ لك ىلعو لها م ؟مارملام اقمهي_طتق ,كلوالاعونلاه.دارأ خ ل م

 ىأ (هتلزئموهيردنع)م ظءماهرادقعىأةي دعتللءام ل حرر 0 مهو نم معزاك هساكعال

 فالخالا ال نامإ .(ل و هيلع يلاءتمتلا لص#" هأ رك نم )ةرخ "الاوىلوالا ىأ(نيرادلا ىف هبهصخامو)م ركالا هن ر دنع هلدن مةعقرب و



 ا 51/

 عوبلاو (رشدلامركأهلا) باثكلا ل_هأ ضعبهعزامدةعئالود_ءاععاجالاداقءنالع التل

 هقافىأهريغداس نمديسلا( مد آدلوديسو)د ءرطم سدقم ]5 «رالا فذ > وهنا ىقهريدقتو ىلا نالا
 لاقل اوةأ ءري_غىلعوهللا ىلعو ل- سو4- .اعىلاعت "هللا ىلسص 4 اعدتسلاقالطا قو لامك !اوفرثلا 6

 فرطمنءعفثدد-4 ا ىئفدروو هل ردلا ىف درب 1ىلاع هلل مم ءاديسلاتافصلاوءامسالا ب اثك ىف ىويبلا

 اناةهللاوهد.سلا لاق فاند .ست:[تلقف ملسوهيلعلاعتهلا ىلدهللال وسر ىلا ماعىيدفوىف تقلظنا

 ىميل لا لاق «ناطيشلا كزحة سالو كاوق ضعبب وأ كلو ةءاولوقلاقفالوطانماظ ءأوالضفانا ذغأو
 نولمعهرابو هيلانوعج ري ىذلامه_أروهاا سائلا دي سناقهللا قالطالاب هيلا جات |هانعمو
 ىلءهقالطا لمادوهّللا ىلع هقالط ا ىلع ل1 دادهذهرخ [ىلا نو هس هنوق نمو نورد_صنهنأرنعو

 ارلاهد سايفلأو ىلاعت هلوقك هريغوأ ثيدحلا اذ هىف م ل-توءماعىلاعت هللا ىلصاخيدت ناكءاوسوريغ[ |
 هقالطا عانما كلام نع كو حصالا لو ةلاوهو الط هدريغ ىلعوهللا ىلعهقالط | ىلءلدياذهةبابلا
 هللادي-سلا ثددك هللا ىلعالا ىاط»الهناثل اكل او ىفاثل الو ةلاو هوهرم- غىلعقاط» وىلاعت هللا ىلع

 ةباوقو لوطا احرشلو وأى ىنيعامدلا» رك ذ(ك هللان صدا ماللاو فلالابف رعاذاهنا دارلا ورمصخلاب

 هموقهعمتي ىذلا سدئرلا هان هذ هريسغىلءقلطأ اذاورومالا عيج يلا حام م |ءان عقلا لع قلطأ اذا

 هنمعضاوناماوهوادي به“ همست نعىوْملا ثدد ىفدرودقو ىنس#لا هللاءامسأح رشف ها١اصقأك

 ةال_صلا قامأواذ_هنيب وهنب ةاؤ | :هال5 هنويثدةدأيسنع4ي .هارإاوأ اكد هماءىل اع هللا بص

 ىواتفلا فهيقمالكر ح> نيالود# ىلع وأ #2 اندم_سىلعهللا ىل_صوه ل هامة ل ضفالا قف فام اف

 ىلل_ضفأو) هلوةبهبةعاذلو» دلوو مدادي_مدار ااوهريغورك ذلادحاولا بع ىاط:راولاو هلا قىلايس

 ةحاحالو نيام | ىل_ضفأ هنالعسانلا لضفأ ملسو هول ءىلاعت هللا ىلص زاكاذاو (هللادنعةلزغهسانلا
 ْدوَع ألة ىلاعت هلوقق نيدو خللا ضعيهيلاسهذناو نما لمشبام ىلع قاطب سانلا نا لاي نأىلا

 ىي-سلا ب هذو نحن مسانلوة:بر ءااو هلنامبسانلاوةنىلان 1 هلوةاولاقو سانلابرب

 ىلعو سذالا نم سانا هإ_.مأ ل والا ىلع هناو امها م شبام ىلعو نملا لب ات امىلع قاطتهناىلاهن واةةىف أ
 جردل ةد->اوةجردلا(ةجردمهالعأو) ن س> مالك و هوىناثلاري_غلوالا سانلاف سون نمىفاثلا

 0 زاملاول_عةدان زىذتق ىقارملاول ع نال مطاهيقةازئاأدعنم ذوول_هبامل ليلا اومىهوأ|

 مد رأى عم قوهذدكؤ انيس ماتمرقأ تاره ل رسدستس وموت لا

 ال تأ يملا فدا ها الح علك تو تاعخلا رز يصاول كامل ازييسدلو اس رقت

 هلوقك اضرأري-لاىف لمعت اهتايدرورششلاو تاكحضملاب صمت مالةثودحا عج نوكي نأ ب بسال

 اهوديعتوأ ةيود>!تضقنااماذا 0 اهساحدو ضءلاتار ة41نم

 دقو ثيدحال» جمس ثيداحأن ا ثدداحأ هانلعج وىلاعت هلوقىفنع_:موااةروسف ىضاقلا لوقو
 تا رغما قدح ونالع ولا ىبتن :مةغمصو هيف تلي وأ عمت صةخنزو ىلع نوكال | هيقاوامش

 لاما ىفل ةءاكسايقلا فال_-> ىلع ناكاموهو رخ آىععىتاطت عملا مهنا نمفشكلا فام عفدي

 هلاعقاو هلاوقا نم سو ه-ملع ىلا عت هللا ىل ص ىبمال فا طامش 0 2 اعدقو عجم مأهيأ

 ىل ادعت هلل | ىل - مصورد# مظعىف ىأ(كلذ ىف ةدراولا ) هةافقي 0 هنارب رقنو

 انوج وهلماعفوذ-# ىقاطملوعفموهوةلمهملالادلا دن دلثتو ملا رسكب (ادحةرمثك) مسوي لع

 هنادا ردا ن الدارتسالا سعد نقرا صو ةرتكلا ىءاشس ل ةالدك قدووولاءالايرخ رع
 سل

 هبا ءىلاعت هللا ىل_صدنأ

 قام (مادلاءكالسو
 مركأ ان ىرادلاو ىذ.هرثلا
 .نخلالو ني رخكالا ونماوالا

 هن اكوى ك4 دلاهرك داذك

 ماللان ىلا همهو بعذ

 نرخ ”الاوني-اوالا ىف

 ذارملا سذجالوأد_هءال

 نارهاظالاوريثدلا مهب
 هناوقارغت_ءاللماللا

 قافنالاب قئال#لا مركأ
 ةلزتعملا فال ةريعالو

 ديسو] فأ ةشلاماب رأو

 ىذمرتلا ثيدح (مدآدلو
 مونت م دآ دلو دمسانا

 7 راىديب وةمايقلا
 دممود ىننءامو رخخالو

 تختالا هنود ن مدآ

 قس ندلوااناو فاول
 'ر_دلالو صرالا هع

 ةلزن سانا ل-ذفأو)

 ة.رىأ(هللاد:ع

 مس هالعأو ١ ةناكمو

 ةبرقمهعثرأىأ (ةجرد

 ىأ ( قلز م رقأو)
 ا.>مهرثكأو ابرقت

 نيملاعلاب 5-7
 (ثيداحالا نا - ءاو د

 ري- غ ىلع. ١ عج

 (كك دارا اك

 ريش ةك) ركذامن اب فىأأ|| ل

 كيدش كومج مناك :(ادج

 نو-:هبو_صت :ملاد

 ةغلامملاهدارااوردصم

 هرثكلا



 .دروامىفاعمانمصخو)راصتقالاءاضتق !مدعلا عقيق #بصْنودام ا اه ربتشم و اهرشتمواهحيص ىلعا.نمانرصتقادو)

 اميق 0 رعدنع ىد : ايالواق 2 :ىأ ( الصةرشعىنث اىقاهمم

 .نيبىأ(رك ذلاةعقرو) هدم مك مهعؤر قد مثجاىأ(ءافطصالاوهن ردنع)تلزنم ب رقىأ (هتناكمرك ذ 2 نمدرواهيث) لوالا لصفلا

 هن) هنلاىأ(هصخامو ) هربغ ىلع م ركملاهسنجءاةبالهندأيسو ىأ(مدادلوةداي سو هم هضقودأب ز ر ناب وىأ(ليضفتل او) هي فماد

 4 :اذ نمهام-هس.طىلعلادلا ىأ(بيطااهمساةكرب و) هدي ١ رعىلءةلادلا ١08 تنرلانمىأ(بترلايامنمايثدلا ف

 ك0 تر ل2 كب اهم

 وبأ خسيشلالانربخأ ةخست حلاصلا (اهح رد ىلع)ةريثكلا ثيداحالا كل: نم ىأ(اهنمان ”رصتقاد-ةوإ بيف غلويو هنرثك ىف دسبتجا تدان و
 هئازحأ قل كلا رصحنء(انرمص>و)اهر وه ثمىأ (اهرشتن ول هادا علل د_جأ نب هللا د_.عد

 د_عااببقاملا ىهو ظافلالل مسالو_صقلا ن الةدعأ مهيف(ال_صفرش ع ىنثا ىف اهنمدروامىفا ءم) هتايئز ف ىلكلاال

 فاض هرب دق: ل جامو ىلاءملاةربأ خ٠ ا 9 ْن ءلا
 ىنائلاوأ ل والا ف

 ا

 نكمتلا نمنوك.نازو وهردةولعةارئااك ةناكملا ( هر ردذعهّتناكمركذ نمار و وأميف واللا ىدحا ماعت امىميمتلا
 «.اعىلاعت هللا ىلص رام ءاىأ ءافطصالاو) ب رقىأناطا سا نه هيك لالا اكتو. هاوهو

 مج (بترلا ابازعن ماين دلا قهن4- م1 ماك( دآدلو:دايسو ليضفتلاو]هعد## د لو 7 00 3 1

 ساسالا ىنام هعلاو هل لءقالهنا حام ملاح رع قو هربغىلعهمدقت ىتا|ةليضفلا ى هوة طع ةئرب د زم 7 5 : 7 8 (

 د0( همساةكرب وزلك- !او مامئتلاب ىدل رسل اهرمس ل ورم يك #4. 100 ءز-علاق هنأ نو 0( 0 لأ

 |ذهو ةروهشملاه5 امَسأ نم سدل سطل !ناللدرالة قص برطا ارا كرد انهو وتلا هما هلا 1 5ك 0
 هركذةكربلا قوحمىأرتب أ وهف ىلع ةالصلاو هللادم< هيف ًاد.ءالرعأ لك ثد-ك ا ىفدر ها ىلا 1 1

 وبأ خيشلاانرمخأ) لد ءاضعلا رك ذيهنكلاقي ا ل يد ىواخسلا اءرتا ناد لو

 دأرأ (هلظفايانذا) ةثامسعتو د ءظءاح مامأوهوهبسقل لدعلاد أ نيهثلا ب ءلج 3 ءاقلا آاندح)

 وبأانن د> )لاورئاحاذ_هورتاكورشي وهو هرأّشك ن 0 اوربةزاحالانذالاب وى 2 ع

 نعب وقع نبا كى
 0 ا ةااازواتعتدلب ةناغرفلة- ىنهمجعملانيغلاوةلمهملا» ءارلاوءاغلاب( ىفاغر غلانيسحلا :بازه وهج ان:دجاب ْ

 لاقوريخ- تلات , ( ليقع

 0 , و-ه ى :اسملتلا

 هظفابانذا) ةئامسعتو

 نباىدتوملا نيا اوهو فاقلارمدكو نيعلا مشب ( لق هع نت اوهو متاح انت د- -) لاو( اهيبأ انعب وفعل

 ديد ثنو ةلمهملاءالا رسسكد ( ىفاسثا ىدت ن عىل عمسأ نبا وهى نع)روهثملا ىؤا والاىرار 1

 وهوقوكلااب رك زوبأن و. عن جرا دنع ندم ادع ني قدك وهوةم .سنءارونونوفلأو ممملا

 قوكلاد#وبأ عيب رلأ نب( سدقان دح)لاقن اريلا فجرت هلو باذك هنالاقو م مهضعب هفعضوهقث

 ناسكوأ عيسوأ س+نةنسىفوينخ لا باص أ لح رخأ و فد .«ض ليقوةة: ليقف اضيأ هد داوم

 0 3 ناره نين 0س ناريلاو -رلو ونيتسو || خرم 50 ل ةءامع نع) هك ادعم نأ ع امياس(ش عالان ء)ن 1 لاق ك6 - :
 ةلمهملاءارلا مكب جد رلاوءاسكلامسان هلوقنممل + ا هاما دنيعلاعتفي(ىب ارلا 7 0 2

 نبانع ء) نازي ىف4_جحرت هلوةعي_ثلاةال-غنهوهةم_نءاب وةلههمزيعو ةهدحوملا ن نوك سو )ع 0 3 3 .<4

 لاق)لثالدلاف ى-ييبلاو ىتاريسطلاه اور فدل 4113- هو اهديع لات هنا ىذر (ساسع ؟ءان6م نوبل 2 --24و

 تو زي 0 ل 22 ل ل 2 ا 2525555519599 2222 7 هنءوقاخوكن رش رش نع له لبق (ني ىقلخلا مسقدللا نا لبتو هلع ىلاعتهللا ىلسص هللا لو--رلاق ىور وك راع همست

 نبافاقلارسكو نيعلا

 ىؤالؤالا ىدارملا ىدتوملا

 نياوهو ى-<نع)
 ى- نع لعاوسأ

 م د ريدقت ىلاسنلا لاقواراهجب ذكد ناك دقفدجأ امأو هريغو نيعم نب ىدع هقثو ةفاطو ىؤغبلا 2 ندلا أن باو متاحوبأ

 1 رضالف ىحندلا هلاك قييبلاو ىناربطلاو اور اعىوقش نكافي دال د ناد ءاغو ىلحلا هرك ذاذك فدعص

 ا 1 مهنوبأه نع ىورىفوكلا عيبرلا نب سدقد وب أهنارهاظأ !ىلحلا لاو( سدقان“ دح)ة سلا بتلكلا ف سدل ث اعف اذهىلحلالوق

 اهلصأوءاهفةزه ليقو هم هتاهدعب فلافةدحوفةلمهم حافي (ةي ايءنع)ليلج ماماوه( شعالان ء) هقيثوتىف فانا هريغو

 0 امهللكو شد رط نب ىءومهنعو ىلع ن عىورةب-نءااهدعدة]ههفةد>ومنوكسوءاررمسكي ( در نيا)دوسطو طخ هيقسامأ

 ١ مستقلا نأ لسو هيا عيلاعت هلا ىلصنلا لوسر لاق لاقام م ءىلاعت هللا ىدر سا عنب نع) سال مقانأ ىلع ن ءهلةعيشلا ةالغ نم

 انرتخا ام ىلعامدةم ىحدلاهرك ذك لضف أو الضانالا د. .هسوا قش ىأ هلوأر سكي (نيمسق)نيلقثلا ن مىأ(قاا

 ٍْ نيركب أت ذب مسالا مأانتث دح) لاق لوالا حصالاون لا خسنلا ضب ىف عقوو ئرشملاهتلادس ل



 هلو-:) ه.نذؤب نيم: مهلعجىأ(كلذف) هلوقد- اءلدبام ةداعس | أ د ىهىلاةداسلا مسك نه ىأ (| هسة مه ريغ نم هىباعش]

 اومسليقكم 42 !باذعن هفانصأ ىف :واقشلا ىأ (لامّشلاب راح أو ) مبا عمناوم عاون اىف:داعسلا ىأ(نيميلاب تاكا وىلاعت

 (نيهي ا! باعص رخانأو نيميل ا باحتأنمانا ن) ا تمت رولا اكأممالوأ مهلث ءامشو مهناعابموم“ ؟مهذخال د

 |6468 برعلامهوامسقمهري_-ذنمىناعك هلوةدعد لاق ثدحى 4 دلاب رغادقو

 رام جم ا! لعيوص:م(امةمهريخ نمىنلعشل) هلو ىقهطدبأك ة 4 .قويةح لد ةوىلاعت هللا ل_عىف هيرب دق

 1 ل هاوقىفم-مملاراشملان يميل باخصأ ىن »ل ١ مخوهىذلا ىقلا نم ىأ

 وأةيضيعتنم (نئميلاباحصأ نماناف) هلوقلمه وناكبرعلاال (لامشا|باأو يميلا باخكأ

 عوهم ل_عجىأ (انالث انيمقلا ل عجمت) + اذ ًاومهمرك أىأ(نيمي لاب اح أر يخانأو) هم كح ادا

 باعت ل واخت اه 3 اع هزلاىلارداش : كا ههشم مس 3 لك الماسقأةئالث نيمتسعلا

 ىلالامشل |تاذم مدخو ة:نيذلامهلاهشلاب اص أوةنملا ىلا نعمك تاذمهبذ نب نيذلام هنيميلا

 نمالاهقشنماوذ_خأ ن.ذلاوأرذلا اع هلا ين راخلا

 مالسأ و ةالصلاةملع مدآن يينعع ارسالا قمهآر نذلاوأ هلاهشوهنيهيب هءاتك ىطعأ نموأ رمسالاو

 رد_كهمهنا ىلع نمدل ا وأن يميل اىأ(ةنميل اباد 8 هأ وق) همدب أم ىبالكلا مسقتلاىأ(كلذ 9) هلاكك 9

 ى_ععةرسملاك ىه(ةمهثملا باهأو) ماسقالا لخادةيالثل نيقباسلا ريغءأ دعسلا ضعي مهو ىميم

 ةمائااوألوةىفةيعك-االامثنءاهئالماشلاهةمو بوث لامثلاد.عل] ل وقتبرعلا نال لامشلا
 ديقيلامهرباغت ن 9 مديال وهي الا قاكرب 7 كلان وةباسلانوةباسلاو خسذلا ضءنىو (نوقبأ- !او)

 ىنععلوالاو نافل لاك اوت 'رعنبذلاىأ دع ىرعد ىرعشو مجنلا وأ نأ د هاوقكاماو 1000 #

 نيذلام هلدقور رمسافتلادحأ وهواهميعتوةنحلا ىل نيقباسلا ىف :ءعىلاءااوةعاطلاو نامالل زيقباسلا

 نوعي اللا ونون هيلشنالا نارك ان حر داو هامل واذيهولمساذاوهولبق ىلا اوطعأ اذا

 وهذ(نيقبالاريخانأ و نيقب املا نمانافإ) مال_!اوةالصلا مهياعءأ دنالامه ليقود وثلاو [تاولصال

 م- يلعءايدنالا مسقلااذهن مو مهوناك ة 4 معان , رةمسقلا وكس : ىد لقدم مقلم اسقالا ىلعأ نم

 ىأ(لثاب 5ثالت : الا لعجمت) مدت ةيهرا ع وقساو لك نمل ذفأوهةماللاو هالضلا

 ةعاما اه. نود. ليبقلاودحاو بأوذي مهو دم مق عجل اهةلاورهظأاذهواهعوهوأ ثان لك لعح

 لم ابقوابوعشك انله>وىلاعتو هنا>.س هلوقكلذوهل مقاهري_خ نم هىاعذل اد_ءاصؤةئالت اهنطم

 نيابج نيس قد ر طرعس ١ !اىذلاو حتقلاب وهامنا ل_قورسك- !ابسعش عجيبوع-كلاو ) الإ

 مه رذلا متهريسشعلا مى .صغل | اهدعب وةليمعلا نمرش :+ [سهشلا ليقف سان 1[ .ىقت ىف فلدخاو

 د_ف:و نطد وةراسعوةليمقو بعش تاقبطت سوم هلل -قوب رعلاب صوص اذ_هوةرسالا م ةريغلا

 مدخفلا مث نطيلا مثَدلمهملا نيعلارسس ؟بةرامعلا مل بقل اهدعي وىوالاةقبطلام 0

 نطيلاو نوطبلا عمجتةرامعلاورثامعأ |عمدتنليمقلاو لئابقلا عمكبعشا|فةلمهملادادلاب ةليضلا
 ىصقوةرامعةنانك نيرضنلاوهو شرقوتل يبق ةنانكو ب «ثرضف لئاصفلا عمي ذ خف اوذاخ الا عمجي
 ةي'الاىف كيلا وازو لا نود ام ىلع ةليبقلا فاطت دود يصف سايعلاو بلطملا دب عوذفن مشاهو نطب

 لصالا ف رش نكد وةلي_صقلانال م ضفلايوهاعاف رمااناناهسفنىف ةليصقلا ف رشد نذؤام

 بادك اوىلاعت هلوقل دف هداهثد

 ىأ(لعجمن)نيميلا
 كافعتو !هناخك نتا
 نيروك ذملاىأ(نيمسقلا)
 دارنا رولا اظئاو
 نيميلا باخ أ اممم

 لاما دل ناو
 تالا أ (انذلكا)

 ةروساارخ [ىففانصأ
 نيذلا لوالا مسقلالعجي
 ةداع_كلا باب رأ مده

 ا الثاالىل ايسارك نيق خص

 ةداعسو:واةش ند واعتم

 ركذيلذاىحدلاءركذك
 ةواةكثلاداب رأت واقت

 ال صأةروصلا هده

 ىنيثواف:ماوناكنا |و

 ةنحلا له نا[كتاكردلا

 تدل
 (ائاثاهرب دريد نم َن مىبلعخل

 (كلذو) نوب رقملامعو
 نذؤناثالا |اههلعحىأ |

 باكا ىلاعت هلوق هن 1

 ةلزمخلاىأ (ةنويملا

 باصأو) ةدع-لا

 ءاردا (ةمثدملا

 نوقباسلاو) ةيقسشلا

 ةسرعىؤىأ(نوقباسلا
 نماناف) ةسيلعلاةيرقلا
 ريس انأو ني-ةباسلا

 سس د رقمهلأق ثيح ىاطنالادعباو رعلا مهو( ةليبقاهريخ نم ىاعش) مهريغوبرعلان مىأ (لئابق ثالث ” الا لعج مث منيقباسلا

 2 0 ةًاورك ذ نع نهال اكل اا ااب لا 0



 نم سل هنال كل ذب كرش الو ىلاعث هلا مالهثلا من, را :دخالو هباز اخثفا هاوقأالو ىأ(رذلالوهللا لع م فمر ؟ اومدادلو قب ااناق)

 مث)مار هن اغوهىذلا فر برقب ىرا ١+ ,ماقلااذ_مبىلر ذلالووأىلجأن مهقوضوتو هللا ل طةنملب ىلو> ٠ ٌقوقبالو ىلع

 ”اضقواذأ اذناد رانوطدىأ (انويب) برعلا لث امقىأ )لم اعلا لعد

 ١ 20 2 ءاه هى ::تديوهو (انب ني اهريخ

 ةء_كعمااسندولرشلا

 هءصن : ثدملا ل-هأ)

 اذهوءادنااوأحدملا ىلع

 تدبلا لهالُث لان ىنعم

 هل -<*ىر رقام ىلع

 ن-هىأ (كرهط )
 2 ريهطت ]ةيندلا ىالدالا

 عرمسل ثرداغا اممىأ

 رومالارب ونشاهل دن

 ل2 قفل ةشدلأ

 ةبوديدلا لاو_دالا
 اذك (ةي'الا) ةيورخالاو

 وهو خدلا صعق

 رخآ هنالوإ_مىفسل

 هل سل اهدعداموتد الا

 هليحف اهايتاعىلعت

 لك هأوقدعت هب" اللا

 ة> كوخ قاكتنددلا

 ةعيشا صيصخت امأو
 ةمطاقبتدملا ل-هأ

 ثيدحن امبينياوىلعو
 متهئاسك ىف مهلاخدا
 ةءالاول__ هم هتءارق

 ىل_ءاسمهجاجت>او
 مهعاجان وكو مهتم دع

 ةانأانا ىيعضقة_خل

 د." تاكد كا
 ثا 1 :أاهدعد : امو

 ثددلا ىل- هأ مما ضاق
 أ ا مص ل و ل و و ل سم صمم صو مصمم

 ءاهققلاد-[ فو ءنين+رلادمعنيا ىأ(ةمل سىلأ نعو )مهم مهريغ سل هنابالمه داو_و
 ؟اللإ

 ءزرثك لان ةعمسأ ا

 طوةلاناوجتددرو ةااحإج(دسكلاو حورلا نيب مدآو لاد) ةوبنلا ةمترعشلا تندث نام ىأق ىأ

 ن مىاعذل) مهريسغو شدرقن مل" اضفلاوفرمدلا دن : واقنم

 سو ىأ ( سجرل | كنعب هذيل هللادب رباغا ىلاعت هلوق كل ذف) سب رن طر نم

 1 وسب و1 “ا اهل و51177: 2315ه لاو ضل 220521 اقوا قع كاتس حتا تلاه

 | ةاهابموارخافتاذهلوقأالىأةيلاحةل(رقنالومتلا ىلع مهمرك ًيمدآدلو ى:ناف)لاقابلاغ هزل ظ
 6 كة,هتلئاءاو هلاما محاواريق و ثهداغةءامبيلع بك امةماللانأمب وهلا ثدحتوم اوان اخو

 مالسلاو هالصلا هلع ىسعلاهو هللا ىلع نيه شرحا لك هللا ىلع ع 0 0 نمؤملكو هذ ةوىلر

 يدم >ءملازعأ ىنععهنوك- أهلنا ىلعو هللا دنءمركأو هلاقب وهلا قد ا | مرك أنو ناورس منه

 اه 00 والنيل معد تروس(! تيب اهريخز ع هل“ ةابقلا لعجمث) هريظذ ىلع هل الج ىلعد

 تدببلاو لقاك ن طع لاالوإيصفلاوأ ذخفلا |. :هثو.ع ءلادا اركان ا ارهاظلا »نك بملاو لام اوهو تدب جح

 هأوق قام فرح ااودحما ىلعاز اهم ىلط»

 لو طأوز -عأه- ءاعدا: 00 ان ىبءامسلا كمسىذلانأ

 قير طريق 5 ناتاساناك- !لهتفاضا ىفوإعموقن 0 وهلاق (كتراقالاو لوصالا ىلعو

 سو هيلع عت هلا ىلص هنوك ىأ(كلذو) ىناعملاس تك ىفررق اك خي رم هنلان م ءانأ || ىهىلا 37 0 !|

 مرهطيوتدبلا ل هأ سجرلا :ءبهذيل هللا ديرب اغا ىلاعت 1 0 هأو تدب ريح ن

 8- .ثرن رم هام ااوىدأع ءالربعت سار ذةمسملا سجنلا نسج 0 لدياذهو 0 |

 همطافو ىلع مهناةعيشلا لوةؤءابرقالال الاوت لال هأو ضارعالا ثول" اهنالا هرعتساامو ىح اء

 هذبسالالد ساد موعاجا ناو موتمصءمهاعدأو مونع ىلا هن هللا ىدر لمسك !!لهأمه ون اطمسل و

 وهو ىصاعملا سندنم مهضار ءاريهطل 1 ذ] ةءبلد :مهقرش ىةغلا + مه "الا قوق امس /| هرقاع اميه *الا

 ناهذالاب ريبعتلاو حد ماما ةمىف هقالطأ هد جاو فار لامر جرلا ير علو د

 ىلعتببلالهأس صن وبهذه لك سفنلابهذ-:] 7-35 0 !اب ةلازالاو

 1 ا اىلعلادلاريهطتلاب ريبعتلاو ىدهعلا تدباا شي رعاو ءانسنلاو حد 0

 ىنأنع)م دهن ةعبسلاءاهعغلادحأ فوعنينجرلا دب عني اوه(ةملس فأن ءولاذ4ة م2 تأ شع

 يد زود الوقنيث الثوحنن محصالا ىلءرخص نب نو رلا دبعهدعملاعتهللا ىذر(ةرب ره

 [هللالوسراب) مهنعهللا و در ةياصعل| ضعن ىأ اولاقلاق) بي رغنسحهنا لاو هحو ىذ رعاه اور

 (دساو جورلا نمد ولا ئشهللا لع س الذ ا كل تددت نامز ىأى ىأ ( ةومنلا كل تمج وىم

 لاح هذه 1 :ىأ هم ةامزلا ىاردقملا باو 4 |نمةد احد ىلا هذهو ىتهعرمس لاو ندملاودس 4

 اهتموهتنيط قلدجتلمدآن اونيوبنلا متاخم هللا دمع ىف اهم «ةح د مددت متاباور د د4 ااذهىو

 امهريغو ىثكرزلاوة يموت نبالاقو نيطلاوءاملانيب ةءاور قود سلاو حورلا نيبمدآو لا اى

 ظفالااذ مب عام لصأ النيطالوءامالو مدآ الوايدن تنك ونيطا اوءاملا نب مداوي د' هيا اقع اند لد

 ىدعمو قب سلا ثددلا ىنعمهنالثزئاح ىهوينءلأبةياور هنافمهوتاك عوضوم هنا هانعم سل تلق

 الهال م: [كهنلا ل_-عىفايدن ناك هنا ىت-هملا سدلو نضر كا هوذلاد- 42 | ىلع طقاس لد_>حنم

 امالعاةونشلاب فب رشثلاةعاأا ماع عاشو حاو رالارئاس ل _ب,ةه_حور اخ هللا نأ لبهب صد

 ولاننسى لرسالة لق) هع صو ىذمزتلا» هاورأاك (هنعىلاعت هلأ ىضرةريره أن

 قالت وىادنحا همم
 ةقحالادوهّد ةقباست الا. !اوتاماغلاناىلاءاما ثءدحلا قو هندي قهحورءاو رجا نيبو همسجريوصتنيباهدف مدآن اك يتلا ةلاحا

 4ك. ةنيط ىف لدجنلل مدآن اوني مدنلا متاخب وةكمهللادمعىفادجأ ثد !-ىقو اذهادوجو



 ةئلثاا (ةلئاورعو)

 نمنباكور(عتسالا نيل
 لوسرو م سأ ةفصل |نادصأ

 هياعىلاعت هللا لص هبا

 وبس ةوزغلز وج“: سو
 ىل_كهللالوترمدخو
 ثالث مو هلع ىل اعت هللا

 هلو قم دي فون نمذ#س

 ممم ىردقو ية

 لوسر لاقلاو)هنعم ريغو

 هياع ىل اء هليا ىلص هللا

 (للعمسا م-هارئاد]و

 هدححصملا خلا ىفاذك

 ىئحدلال-صاىفعتوو

 لوسر ىث هنومد- 1 ؛ مل_بوهيلعملاعت هللا ىلطدتا ءهحو راةفصةومنلا تناك اذاو ه.ىلعالا ءالا "الإلا|

 وهاذهوادح سدت :هناف هظفحاف له>كلذراكت اوهنيدىل .ك ادقوجولاو ماكحالا عاطقت ارمضنالو

 مال_تلاوتال_صلاهياعمدآى نا لبقهرون ىاىلاعتهللانا يوم كج هلوةيدارم لا

 اذهو هحيدسُتي ةكئالملا حمس ودونلاكلذع + مسأ هد ءاور قوناطقلا نيا اوراكماعفلا ارشع ةعد راب

 هيلعملا ءت هللا ىلص هتومت نا ف ع رصاذهفمهريغك ةكئالللل رمل سو هيلع ىلا عت هللا لص هناذيوثن

 هيلعىلا 1و اب فاتك اللا ناوهريغو ومدآ ةوءد لبق ى ٍ:علادوجولا فت رهظ [سو

 ناك |ىلعترهظه" علا رمش عئارشلاوهؤافاخ مالل_سأ اوهال_صلا مهيلعءايدنالار ةاسو قاطملا ىنلالسو

 ىرح نان كيالومهرخآو وعام ى :الالوأ مودي ا ءىلاعت هللا ىلصو عفهنامز لهأدا دعم ءار دب ى لك

 لدتك ةدابز ىثاو >هلاسر هخ ست ىلء ست“ كالو خفق 54 ءلرش ىلع

 ءأ- .دنالار 3 ىلع قداس وداعا هثهقلا لص نارتو «:رئاق دلا ىفالا و لأب دل ى ثدحادبا *

 ارا ”اسل تف تقل :نوملق لاه تان ضلع تا نال 0

 ل ؛ريجرعأل -وهيلعىلا ءتهللا صاد ىانادارأ ال ىلاعتهنارامحالا سعك نءءافولا قىزوحلا

 نم هضعق ص: هوسودرفلا ةكئالمن . ”المؤ طم .4ةءاض- .ءلاةن طلابي ابنا مدلسلا والضلال

 ممظع عاعشأ هلع الا 2 ذلك تراس جستن ناز اقلاع 7 ءاض .بهربق عطوم

 فرعن نال _بقةكالم ا هتفرعىتح ضرالاوتاومسلاو ى مءركلاو سزعلالو> ك5 الملا اه تقاط

 مدعاهمدار ١!نارهاظلا ثءدحتا اذه 5ك ثنا اوهرصتعوهحدر تقر ءىأمالسا اوةالصلا هرلعمدآ

 ٌكنالنيطالوءامالو مدآالة ةءاسلاةءاورلا قهءح رص كد سالو ح ورالىأدسملاو جو رلانيكر طا

 دا ارماسسداوةءامك اد رطب هانع مزال هيدي رافامهب رسل هنا لءةفوكلاو :رصملا نمي ىف :؟ىم تاقاذا

 عاملا نمد ىعم سد ءآو لقاك ض رهاوةحصلا نيب جاو ةر#لاو ضايملا نيب نول لاي اك امم هب رةهنأ

 أع ماقملا اذها انققح دقوهانررقامل هنآه الم مدعو هن ع ماعملا اومنلاورصأن :طالواؤرصءام نكد مهنا نيطلاو

 1 ه1 + عنب اسس عقسالاو مازو هنا ( مسالا نهال ءو) د هتوهيلا قمسنمل

 سود .! ىلاعتدللا لد هللالو درو هنعىلاعت هللا ذر !سأ فصل لهأ نمردقلا ليل ا ىناحصلا

 سم هنس ى تهدد قونو ماشلادهاشهدهشو مسوهيلعىلاعأ هللا ىصهللالوسر مد لوشا هحومم

 دع هو هنرايزا :ةزروهناكربب هللا ذعقت ىصختال لئاضفو د ءانأى: كرو ةنس نونا هلو نيناعو تسوأ

 مهاربا دلو نمطصامهللانا سوه .اعىلاعت هللا ىلص هللا لوسرلاةلاف) مدقتدةول مهاور ثيدحلا

 ىأهدلو نمىطصاوهفرشلءايدنالا نمدراتخاومالسلاو ةالصلا هيلع مهاربا نطصا ىأ ( ليعمسا
 دلو نم مرا ةخاىأ( (طضاو) قدس نمل ضف يف مال_لا ناقل ءاعليعمسا هدالوأ نم

 ماهسلاةناثكن 1 «لوقتم لعةنانكو ناك !هوكلامو فانمديءورضنلا ةعبرأ مهو(هيانك ىب ليعمسا

 4 : انك ه:نهنوفح ا ىفاثر 1-0 هتانك اايزيقشا اعل اىفحاص رعاشلالاوابتءع>و

 34 ه انك نيريضنلا لامن رمق نب سا رق لم قوةناذ :كنبرضنلاوهو(اش رقدن انك ىف نمقطصاو)

 هون بالك نب ىصق ني فانمد_.ع نبا ( مشاه ىن» « سل رقنمطصاوز اردتم مدقتو

 ىلاعت هللا ىذر سن | ثيدحنمو) باطالادبعنب ( ماه ىنب :نمىناغطصاو) سرق نه نوفطصم

 هريثك ه-:ءةاورلاوهشداحاو هاعدو لبو هياعىل اعتهلا لص ىننلا مداخ رضنلا نيكلام نيا (هنع

 ىديب حين اقملاوةماركلا اميحرتإ ديرو 4|اذ_هوقئاملا» رعزواحدقو نيعستو ثالث ةنس قونوا د> هروهُم

 ىديبدثمويدملا ءاولو هرهدغو رك ذملادحاولا لع قاطددلو ظفلنامدقتو مهفرشأو مه زعأ ىأ ( مدآدلو مرك أ|انأ) ىَذمرَلا

 "دلو مرك أ انأ 001 0 و 0 سس
 مادامت ازد ( ىنافش )

 قطصاو يهاربا مدآدأو
 ليعمسا مهارمادإو نم

 هداعاامتالاقو ثددحلا
 قطصاو) هردصةداي زلانه

 (ةنانك ل يعمسادلو نم

2 

 اك رقدنا كى: نم

 شد ر-ةنم قطصاو
 نمىنافطصاو مشاه 1

 ثيدح نمو مشاه ىنب
 (هذعىلاعتهّنلا ىذرسنأ

 ىذهرتلا هاورىذلاىأ
 سانلالوأ اناهردصو

 اناو اودع اذا احورخ

 اناو اود فةواذا مهدثاو

 اناواومصنا اذامميطخ

 اناواوسحاذا مهعيفش

 ١ او_سآ اذا مهرشدم



 (امهنءىلاعثهنلا ضر سابع نبا ثيدحىفو) روش :مىئاواوأ ن ونكم ضب مهن اك مداخ فا ىلهفوطي ىرادلادا ز(رذ الو فر ىلع
 مهضعبلاةنو رك اذني مهعمست مو هياعىلاعت هللا لهنا لو تر باك أ نم سانسا>هردصوىرادلاو ىذمرتا اأو داى ذلاىإ
 هللالوسر مويلعجيرخة هللا ءاغطصا مدآرخآ ل اقو هللا ةماك ىددع رخآلاووامرلكت ىسومملك هللانارخآلاةواليا+ مها رمادتاهشانا

 هللا حور ىسعو كل ذكو هوهّللاى ىموموكلذك و هوهللا لياخ مهارب انا كمجعو كمالاك تعم سلق ل ةث سو« اع ىلاعت هللا ىلص

 رخشالو هن ودنةمدآهدكةمايقلام ودهم |ءاوالماحاناو ر+فالوهللا سدم>انا اوالا كال ذك و هوهللاءافطصا مدآو كل ذك و دو هنهلكو

 ني رساهملاءارقفىموا,يناخديفة: لا قاحلرح نملوأاناو رخفالو م.م  ةمايقلامويعفشملوأوعفاشلوأاناو
 مرك أ انأ) ور->.كالو د م

 ىأ(نيرخ الاونيلوالا

 هبأور ىف اك هللا ىلع
 ةبسشتاع نءعو رخفالو)

 هنعامعىلاعت هللا ىذو

 (مالسلاو ةالصلا هيلع
 .ءنونأو ىامملاهأو را

 ليربج ىفانأ) قارمملاو
 ل ا ل
 ابار هواهديدشتومزللا

 تدحفتو ت6

4 33 01 

 تياروتر-ظت ل -هقو
 (اهبراغمو ضرالا قرام)

 اهفاراطا عم ىأ

 الج ررأٍل-ة)اهمناوجو
 ىلا لدع(د# نهلضفأ

 همسأب احرصم ةييغلا
 ىلع ةلادلا ةغلاملل دعما

 ةدي#لا هناق_صورمك

 لو) ةدّيعبلا هنامسو

 تدبلهأىأ (بأ ىبدأ
 مشاه ىنب نم لضفأ)

 هللا ىد راسنا ١نءو

 قا (ه دع ىلاعت

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ل ىننلانا) عيحدلا

ا ىذر سابعنبا ثدحىقو) هانعم مدن (ر قالو فر ىلع)
 نيرخالاونيلوالا مرك اناا مهن ءىلاعت هلل

 ناىلا ةراشا سابع نيا ثي دح فواذهو سن أ ثبدح نمو سنأ ثيد_>ى ماه مقلات لق (رقالو

 هأاوراك (امتعهتلاىذر ةتثاعزءو) رظذ هقو ىلةّمسم تب د_>ادهو ىلا وطثيدح صعدلوالا

 رك ذيل (ليريج ىفانأ)لاقدنا ( مالسل ا وةالصل اهيا عهنعإادن سم لئالدلا ف قويبلاو معنونأو ىفاريطلا
 رك ذي نطبلارهظاهملق ه.دارملا سداو تكن ىنعع ماللا ديد شنب (تماق لاقف) هلوةنال ل جال ءأنأام

 سمشلاابنمعلادت ىلا ةهىاوهو قرشم عج (اهيراغمو ضرالا قراشم) اذ_مهسلا جوأ هنا همذ

 هريسغة->رد نمهد_ءد قرشتوأ قرشمنامز لكى رسما نالامهعجو لب اقموهو برغم عج و

 قدروا ذلوىلام_ثاوىل ونا قرشملارابتعابفاينثاذاوةه4لارابتعا.فادزفأ اذاوبرغملاكلذكو

 هناطارملاو مومعلل بسن هنالانه ع هاراتخاو ىواضوبلا ىثاوح ىف هأشدب (مكةنالثلاهوجولاب نآرقلا

 ) اةباسمانمب ماضي أةاواسملا تن لعل دي ةيلضفالا ىنذوةيملعىأر نارهاظلا (مل وهيل عىلاعت هللا
 كات هللا ىدر س:أنعو) رايخن مرايخو عقدي و هنريشعمهنيذلا( مشاه ىن» نملضق ابا ىدرا

 (قاريلاب أ ملسوهيلعىلاعت هللا ىل ىننلانا) م دةتدقو ىذمرتلاهاور ىذلا نسحلا ثيدحن ا ىف (هنع
 ١ 1 لك-ثىلع مضلا, قارب نأمدقوءارسالا]هبك ريل هيمالسلاوةالصلا هيلع لب ريجداثأ ىألوهجلل ىدم

 فرظ (هبىرسأة ليل ) فطاذلا قربا اكهةعرسأو أهقب ربوهناعللدبىمسلغبلا نود راك قوفةءاد

 هيلع ىلا عت هلل ىلص هثءءم دعو وهرجفلا لبق بجر ىرشءو عبسوأ ناض هرةرمع عسل ىهو كَ

 دعبل هنمعنتماو هلدقني لىأ ( هيلع بعصتساف) هيفىايساكارهشرشءةسمخوأ نين سمخ لو
 هللا ىل ص هلليريجلوةلرخآسدلوأةرتقلا نمز لوطا مال#ا اوةالصلامهيلعءايدت الايوكرب هدذهع

 نابت تلقفه-ياعت ررمامعالاقف رع -صأ مص وأ بهذلا ىأءا رفصل |تسدم ثكالعامس .وه.اعىلاعت

 باعصت.الا ( اذهل عفت دم>عأ مالس اوهالصلاه يلع ليربج) قارعلل ىأ ( هل لاذ )هللا نو دنملدمعل

 ىلعمركأد-كبكراش) هلوةبهنب ىراكن ا ماهفةسالاو هريغنوده.هلعفتأ ىأ ل عفلا ىلعتم مدقو

 لإ قىز وحان ياءاور(امهنعهّللا ىذر سابعا نءو) هنايب ماك هقرعلاسىأ (اقرع ضفرافهنمهلل
 مل وهيل عىللاعت هللا ىلصهنع) ءدنمىفىفدعملاورعنءاهاور ىطو_سلالاتولئالدلا فمعنوأو ءاوولا

 هرصنعو مسوهياعىلاعت هللا ص هرون قاخمللا نا ىنعن ( ض رالا ىلا هبلص ىف ىطبهأ مدآهللا اخ

 ىذلا
 ةداراد_:ءوأ (هياعإ قاربلاىأ(بغدةءاف)لوهلاةغيصب ( هيىرسأ هل - ما )هانعمو هانم نأوب دس وهيعججىأ (قارعلا أ
 راك الو زمشاو هلع ىلءقلعأملا مدقتهيلا ريد (كهريغل هرأدناكاذهناىلاءامياهيق(اذهلعفتدم>با لير - هل لاق )هن وكر

 نءهقرعلاسىأةمجعملاداضلاديددشتب (اقرعٌصفرافهنمهللاىلءمركأد>[كبكراق) هلوقبهللءاكهءاعصتسا
 ىندعلار عىنأ نياءاو راك (مالسل اوهالصلاهياعهنعامهمعىلاعت هللا ىذر سامعنبانعو) ءامك | وةسسهلا نمهارمعأأم 200

 نمىناقنياذكهو ىنعي(ضرالاىلا)ةح:ةىفا ملتلا مدقو هلوأ مضي (هبا د ىف) فوك لاح ةنملا نمىأ (ىنطبها مدآهّللا ناخأسلا

 دعب رهاط محر ىلا ىرك تاق



 لصأف علقوا دو رغاتلأني-> أ( مهاربا باص راذلا ف) ىف اةلاىأ(ىفقو)ةنيفسلاىف(ح وبا صىقىنلعجو)

 ىف) ىاودىا أ (ىناقن :لزيإ مل)ةحعملا خسدلاو:دم ةعملالو صال فلا ةئوهو فذقو ىناعجو هقةقطاعلاو اولان اكهموىدحى 4« دلا

 هم م اولار ةءانهوهومحر عج (ةرهاطلا ماحرالا كازو الالم ىعع هلعلوف اقلب خس اا ىفاذك (ٌءيركلا بالصالا

 0 ىأ( ( ىنجرخأ) ىدق> كك ةخن قو( مث)لجرلا نهى 30 رةمساصلان ا أك

 ىلعجو)ط ءاسوهخم هل عن مترك هيف هطم .هاومدآى اصف هءدوافئيث ف طا أ وهو منسنلابن جعىذلا

 فذةو)اهيسرعو امري هللا ع ءارو سو هيلعىلاعت هللا ىلص هتكرمب كلذ ناكف (ةنيفسلا ف حو: بالصيف

 انهدر را ا قول - سوه ا عىل اعت هلل ىل_.< كرببامالسوادرب تناك5 ة(مهاربابل صىرانلا ىف

 رباغتلاةلريم كلذ لزيت ةرمنماهنماوتزراماك هلوةفر رق ديقعو قاطمهئالوأ هنملد لوالا نالاعا

 ناردع هلا(ةعر 1 اب الصالا فىناةني لزب لو) ى_ءعرح فرك لماع ىدءتيالهناهيلعدرالف

 ىع ركع || ةدلاىلا(ىند كو م مالا اها حاكم هوانرلا نسل 3 ء(ةرهاطلا ماحرالا

 0 موهن هزةوفاتخاو فا: مدع نيت هو وتسةنم ماقم , جييذلا هللا د .عءابأ نعي (ىوبأنل 3

 ىد هلاوخ أ دنعتامونيةنس نيا لق مني رهش نياوهو لبقو دهملا ف ليقوهنةلءاح همأوهونأ تام ليقف
 (ط5حافس ىلعأم كحل ل هيف فالدخا ىلعرشع ىن: ”اوأاعبسو[اةسوأ سعت هنس علب دقو همأ تةاموراجنلا 1

 ىولاإ_ سوو كد ءاعىلاعت هللا ىنص هما ءاذع وىلهاحد ةعوأ د ةعرمغب حاك' حام اردارملاو ةيلاح هلع

 هعا(ر 5 أ)هتامحكثيد 4|قروك ذملا(اذهىل اوز هتك ما ملالاالت ياها ارابخامهادلوأ

 هاوررعشلا اذهو ل_-وهيلعىلاءث هللا ىل_صهحد «هيق(هلو ةبسلا مادبع نءاهذعمللا ىذرسايعلا)

 ا هللا صهيل قس اعلا نا ةسّتق نبال ر هازلا فو تايناليغلا بحاصو ىفاربطلا

 ىذقإال وألف ضضفيال ل .وهيلعلا عتهللا لص هل 2125تادبالاهزهدد ثناوكحدمأ ناديرأ

 ةلوس# هور غنم مل سوهيلعىلاعت هللا ىلص عجرا كلذ ناكو ءلاق هلا

 (قرولا فص *ةثيح عدو م 3-0 قولال_ظااؤتءط اهلمقن 0

 ىلع ريم ض'اداعاة كلذ لك لبقوأ ةدالولا ليقوأ ةومنلا لمق ل #قو ايندلاوأ ةأئنلاهزه ىل-,ةنمىأ
 4- 1 ءىلاعت هللا ىل_صدمم طنا ةدافالمد-قو تيل ىاعتمراحلاو قا هللا نمهم-لعلروك ذمريجغ ١

 هريص:عبيطأ هد مُسلا ساندالان متر-هطت ىأتدطو طققود_ ءدالورو_مظ ىل_ءقدلتباث بسو

 مالسلاوةالص) اهيلعمدآ ساص ف ةن<الالطظىف ىععلظ ع جلال_ظاا و مل_بوهياعىلاعت هللا ىل_ص

 دقو ر-ةالود-هحلاق سم تالذا سمكا هخاستت 0 اهدا ارا سسلوطءهنا لق

 ىانا مح دوةقاكوهوار ماو نك !ادارملا ليدربالو هيؤرحالىأ 2 كس طشدد 4قدرو

 لاواك ةن4انماو >ءمدآ ن اككم ه.ىعل ةلدهلالادلا مقوم ميلا مغ دعدو سموه 00 لظ

 ىلاءامعاهق ءو4_.ةةعادوهب *اكة نجلا ع نمماللاونالصل يام مدأهيفناكىذلا لاو عة

 توما ل ويلك هلوةقلوة# هدم ء.عونأ ناكوم>رلا هيدار 1 ضرازلل4-:م هحارخا

 ثيحىورب وف اص |ه_ئمو ضد ه صعب ,قاصلاق رولا ف صخو محرلاعدوم_.ملاوبلصلا

 مال_بااو :السولا دلو قارن وفل هكا ووزرات قرولارت_س

 رغ ريزوعل اودوعلا ل-صحهنموليةهياعىذلاق رولا تتفتدنلاىلا طيصأأم ودك ايلا لب ناظم

 «رشدالدالمل !تطبهمت) ةركسأل با مدل اذ_كاوعسنلا ةعئصدم اهيا وانت اطل نمهريغو |

 را اا تن 7 ا تا ما كاكا وقام اذ لو 7 هلل +17

 امهننباهيقىأ أ(ىوبأنيب) قرهظأ

 نهج رع لا هلوعل

 قارا كات
 اعمتك1ىأ (ايقتاي 0(

 (لت لع عاج
 ىلع ىأنيسلا 11

 أ( طن) حاكتريخلاح
 لءةالو ىد وه نيحال

 تامل دوب
 0 5 ىعتلادس

 راشأ) بلا فحاقملا
 9 ماعلا
 قو( هنعىلاعتهللاىذر

 نءهعىفاس مالا لصأ

 نمهلدب وهو ةمومعلا

 ىأ (هلوقب) سابعلا
 ىقىأ ة>-.:ىفاك هيف

 هلوقب هيف ىرخأ ىو هةح

 ايندلا لبق ىأ(اهليقنم)
 اهفركذر غنمةدالولاوأ

 ىدح 000 هلوقىفاك

 ىأ باحكلا راو

 اريلع نلكو سمشلا
 هانازنأاناو ضرالا ىأن اف

 م-جراماونآ -ةلاىأ

 هوذا ودلال اريمضلا
 - 10 ةىجذلا
 مارا مقل بسانم

 3 ل سرلا مص عضو

 اععقومةل- < اى ع 5
 02017 1 0 1 2 ا ص ا ا ل يس

 قت قرخلا ةورولالتلا فاق ط2 تدث ىناسمل5 هلا لاقةنحل لالا ىف ىأ(لالظلا فتمط) ضرالا كلوزن لبق نم ليقو

 فص ثيح) هآوقب مدآت طص نم هعدو مى تدطىأعدوتسورةةسفملا عن هلوةىقاكلا دلا عمي( عدوممىقؤ) نع 4

 ةقر وىدأب وضءبىلاهطحد مذ ينءملاوةنحلا قرو نمامريلع ناغص ا ةفطو ىلا عت هلوقنمداغتهوهولوهحملاةةيصد (قرولا

 رشدال) مدآ سل صيفي :دلا ىلا ةنملا ن نءىأ(دالبلاتطره م)يرخأ قوق



 هد رقم س ذج مسا قلعلا اومفلا ىف غضءامردقم + ءطقةءضالاواممادحاوذ يح نك. كن |لاحلاو ىأ( قا ءالو ةغضمالو ثنأل
 تناوتازن لب ىأ 0 ركل ذل «) لاقا ذو ىلد:الانهو ةرتلل ل زمتلا ىفا رشي ستر ودم احمد نمةعطق ىهو ةقاع
 حادعلا ب تحض حرصنا 9و سذج ماو هوأ هريك- اعلا ظفلب لأ امعاوذء قلل كك كاع ونملا ترض م ةقان هياط

 لدية بح ىؤراماماونزولاةرورلوأ مظع“ هلل مج ل بةوةغللا لهأ ض ءددن ءامهندب قرفلامدءاوأةدعاس آل نمهيغ العجاب

 وهومار 1اروهظومالك- ||!نم مهعنم ىأ نيدح قب (قرغلاءاهأوا مسنمحلا) هأوق ىىقيقح:ال- ةممار 1 0 داق هقلق

 0 امسضوفقوعي وُثوغبالواعاوسالوادونرذنالو حونموقن م .اكحىلاءت هلوقىلاةراشا ارم امن هلوةقو 0 مذوخام

 نئعالا سدأي ١ ير اس و ولا ا لا مالسلاهيأ عمد ل اك هنأ

 ءذه مهدالوالنعللا لاقمدعلا كلذ ثلهام اةدجلارخؤمىفاهولعف ةلدقلا ىف هوهركفمهءاوس أ دل ساو رفص نم محام
 ليذف عاوسولدنحلا ةمود,_اكلدو ناك-ةب رعلل نيعللااهجرخ|ناهمفد مم نافوطا | نا تاهو دمعات كئانآ هلآ

 ثوغب و رحبلا لحأسد
 قوءبودارعنمىيطغل

 عالكلاىذلرسنونادمف
 |ويد كام رت-+ ندم

 مما ءا كالت
 هللا تلاص نمل ة::)

 لوعفملا ةغيصد (محر
 مأللا رك تلاصو

 ةلاطلا ىةعاايدعو
 لياق هناالا مذلاب
 كا تلاواك لاه ديلا
 اذألاع ىذماذ ) ريثالا
 مأللا حّدفب ماعلا( بط

 نر-: بهذاذا ىنءملاو

 نرقال ليقو نرق رهظ
 ضرالا قط هنالودط
 ماه :رامىأ ءاطلا را

 قيطقأي و نوضرقني
 حام اتاقيطه:ءورخآ

 يلا و ع

 |دار ا ىهوايندلاىلاةذ< نم مال_!اوةالصلا هياعمدآ اصىفتطهىأ(ق ا

 هليوأتلجات<الو ارصماوطمهاىلاعت اودع موهوا رهقراد_كفالاغارلا لادايك طوبملاو دالبلاب
 هطوءه ن :.مدا ارماناك اكوانهلوالار اممءاوهقنايذملا تصتخان و درابلا و لك 1و لوكا

 داسحاك د_بحرغكنوك لاح ىف يأ ةيلاحّدإ-+ ى هو رشداللاتهروت طومه سوك .اعىلاعت هنا ىلص

 ىلان ملوجتم مد 0 ايظا ربع مص ةههشار ادع وح عل ةهغضااورشلا

 (قرغلا هلهأو ارمذ محلا دقونيفسلا بكر تةغطن لب)
 ةالصااهيلعحو: باص قىأ ب كرم اى هوة هس عج نيس بلاوبالصالاق ىملاو قاصلا» اماةقطألا

 00 الوعالعء :ومغلا ىلا ل- صوم اوناذوطاابهموقهللا قرغأ املمالسلاو

 حونموق هل 8 أوأ :هدارملا اوهو مالسلاوةال_صل هيلع حوتم وقهدعل نأكم_صهبىمس فورعمر ءاط

 نعت :مهفماملا معاذان امنالانال كردأىععم_كلاوهره طظىلءوهو [قرغملاءا ملا قرغلايدار او

 ديرأ ع جوهفالاورهاظوهفادرفم ناك ا مانيةلاءمالكملا

 (قدط اديملاعىذم ةماذا مسرد تلاد سلعس) رهاظوه مك هيقد اك_ثاالو از و2 دحاودب

 7 تلاصالا.ءتسااهلقأ تاغل هيففنوك سو دو ني دمضا و نياق ب كلضلا وسلصلاو بأ اصلا

 ادبو نو رقلانمنرقانهه.دارملاملاعلاو :ًارملانمدلولارةمم_>رلاو رهظااراقث وهو ةِسَتق نا هلام
 !ذاديريولاعدع لاء رهظتلازتالىأ ضرالاهجوقبط» هنآلا بأن رق 5 ىعع قء.طودح و ورهظوب 4

 وهتدب ,انهىورب ورخ [نرقاد نرق 5ىذدم

 قرت#تساواه. لوك « افنثكم لي نا ل

 ارنكتسم ىأ انم ةكمىورو قرت تساواهرانّدب طيحتوأ نك ىفاظوةمافذتكم ىنعهو
 (قطنلااتءايلع فدندحلا © نمندهيهملا كدب ىوةحاىدح)

 ىودحا ْ رخأت اد مذا 1 1 ا را كلر! كلا روس ةاانمةءاجا

 يح دلا لضأ ىف ىو مكناو منج جا ىأ (ىوتحام) هلوةوهواهدورو ظافلا ن امي فني_.ثْلا ضعن مالك أهدوجو ةح ىلع لدي و

 دهاتشلاىأ (ن يان ىوتحان اىلاانرقث انرق ةمحرىلابلصن مالقتنم ىأ هلق ثدملا# لعل انها هت ىو >اىح

 ةأرما هدا أرملاوهلو زف اك ةيشم لصالا قو هوءافاه هل جح مدلك وةلمهملا لادا ممكو نوالانو وده لااا كب :(فدنخ)

 نعل شقي (ءايلع) هلو5 فرص هرغوهكزاج#ابرعمأ# -بعاضقلا ىدوىلد !اهمسا مهل لاا تومسرمضم نيس ايلا

 ريمالا نبا لاق:فاطن ع جءاطلاو نونلا مضد (قطنلا) اهنودة>_فقو(اهةحت)ى ىوتحالوعفمءأم 0 ةلزثءىأةيوصةمةدود#

 قكالثم ه.ريذساننلا طاسوأ اهبد_ث ىتلا قطنلابت شايف طاسوأوحا واىأض عب قوفاه_-ظعد لا ند رعاىهو

 ىام ”ءن نم مهملاوهناذد_> ىفهسفنوأ هتريشع ىف هفرشه تي ديدارأ و لامحلا طاسوا هد اع

 هالعا عابب الباحبسس | اذا مثالا ل-:كاره ينطخ !اىلصأن انف دنت سنن مناك مىلعأل الضق ىلع دعا لآ كو رشات ب ومحأ يدير



 0 هش وسو مساع لا ع هللا ىل_ص نذل ا د سايل اامأو ءاحرلا دضوهىذلا سار اانا ليمللا ع سوهاعىلاعت هللا لص ىنلا م | قئاومهناسايلا ف ليقمت ملعأ هللاوإ-و وهيلعىلاعت هللا ل صهللال و سرلءادنلا نا ىلع ن هملايا هريغو ىريشقلا لاقو
 ىلان دملا ىدهأ نملوأ وه: ج 2 هس 4م ءاعملاعت : هللا ىلص ىذل ا ةيمآن هباص ف عمسا ن اك هناك ذ ذوا ةموهن أك هناق س أم اااومسال
 عاد تا دا جرحا ادام هك (قذالا كلر وهتزانو ضرالا ةرش أتدلوااتنأو) تدنلا
 ليدسلا ع جاهمضيفةغل لب سلا ةد_حومنوكس (قرتذ داشرلا ليسورون :لا فوءايضلا كلذ ىفن>:ف)ابيحاون كر 02 ترا
 0 ةأر |مسا ءانوند :و ةلمهملالادلار يمك و ةم>عملاءا ل ارسكب ف د:خونيمالاوأ كإضةىلعد_هاكلا 0 ناياحتتل حد . للا 0 5 ىدعنو عاوز 6 كريدلا وت رقلا وزن تنبلاوزاك ع عوع -نملاعتنا مع اء ل 14ةرتخت د1 رلا لاو شخ - ٍ ىأى اسملتلا لاو مح: ولخدن 7.5 ىأةمجءمءاخزوكفنونعت ”ْغب قرت هاوقو هل ةامىلع فطءرورحوهو

 اع ل اعلا ىدااوا مود ىورات يفر ثلاوزءلاا يلع ءااو ع.د رسلا ىشملا ىهوةكدلا 21 نموهور ضم نس ايلا
 : قو ةعساول اع 4 نرعلا هيراعتسا ةمطن اك طسولا قة دش اموهو قال عج نب مضد طخ :لاودحاو

 0-5 3007 1 اهدحأ لاوقأ تدبلا اذهىفةيدتق نيا لاقو دما شا لا 4 اهنودايلع ىلع لما فد: نم كإصاو تم ع ىناريطلاو كءسن دار ترن تير داك نشك كذا ةوهو ىوتحا لعاوك نب وضد
 0 ىذلاةأرلاق أن ذ 00 ندمان كارما الاو هأفاط !اك هنودمهو هموق ىلعأ هنا
 نودوهق# برعلا ن نمسيطخ لكىأ قطانع_جنوماكس "لا قطنلاّنا ثلاث اوسلو ل

 ىذا كاركبوأما 2

 تأبين اليغلاق تايبالاهذه
 خدم رخ ىلا هدد 2 8 1 : 1

 ءارلاعّدتو ةمجعملاءاخلا ىشو ىناسغ 0 0 كلا ادهقىوروىبتت بودص هزك» هل أوقنمكموةناسأب
 هتلالوسر ىلا ترحاهلا ىدفالا اروي تماضر ىف جر ل! تورد داو كطفل
 ليثو لع لاعتللا كم قرب < داثرلا لءسورو #3 هلا قوءامضلاكلذىؤ ند
 (قرتختى هوراثلاةم_صعل © اييسأب ل م ران دربأب

 ا: هع هاوةيحات !اىقالاوار دعم هوامزال نوك:ءاضوا عر انو اهعطقن ةمجعملاع انا قرت ف ىنعمو
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 ابتياورددعت نمةمولعملا ث.دحلا اذهىرطضءب ىفىأ (اهضعيىفوا-هتيطعأ لاقهنا) سو ءيلع

 ىن نهطعيل) دود_ملارك ذيملاذامزالريغهناعمءاتلا فذحاذلو صئاصخولاص+خ تس ىأ انمس)
 ريغدد_ءلاموهقمن اانا نان مةءاورلا نيب ىفاننالو صخالا ىنذ مزاتس معالا قن نالل و سرالو( ىل
 علطأ مثهب ريخأف هضئاص خ ضد ىلعالوأ عاطا سوه ءىلاعت هللا بص هنالوةنفهراناقن و رسم

 ىأ(ره_ةرهسمسعرلا,بترصذ)د->أ نهنمةدحاو طعن ل ىأىليةدحأ ىورواي:اث هيريخاق همقايىلع

 ىذلا فو لا ةدثوهو ةددشملاةاههملاءارلا مضي ب عرلاب ةرفكسلا نيدلاءادعأ ىلعىل اعتهنلا نفرصن
 هال ف صخاسك و هلىوز غنمن اخودءترارهشةريس مهئدب وىدب نمىل عمس اذان مهبولة ىف هللاهاقلأ

 هلووادل ارهظأ نمزبدو لسوهياعىلاعت هللا لص هندب نكي لهنال ليقه:هدعد أوه نمه:اخناورهش

 هياعمتلاىل ص هلوةوال نايبرك ذافاهدعد" و هتاوزغرخآلومتةوزغىف كلذ لاقدقو كلذ نهرثك أ
 عقودقوهادع |تءرأرك_عريغبهد>و راك ولىت>هصئاص+ نماذ هوةدانزل |ىفاني الف هملك.:لاح سو

 لل مكي هيلعوممالا نمهلبق ن1 ةبسنلا,ةصالاهذهفمالسالا» ارما نمهللاىعت | نموهئافلخ ضعبل اذه

 ادح_سمضرالا تاءج و) هلعقك هعابتا لعفوأ هريغل رسال لذ نالوقنوادحأنهط»:1ةداور

 ة_مالعلا لاق (لصي ا ةةالصلا هتكردأ ىتمأ نملجر)ءاغلا ل د.واوااباميأوةءاو رىفو(اافاروهطو

 نولصدالا: اك انلبقنالةمالا هذه صئاصةنماذه صضايءىداقلالاةدجا ما ماكحأ ىف ىذك رزأا

 لادو .- ل تاكانةرنامالا ضرالا عج ىفهال_صلازاوكانصصخ دو هنراهطاو:ةينعضومىفالا

 مالصلا مهتحوبأ افا هلبقءايدنالاتناكو سو هيلعىلاعتهّللا ىلصه دن ه.هللا صخاماذهىطرقلا

 ضرالا لء+هب صوص |ىراخبلاحرشىف لهما لاو سئانكلاو عينلاك ةصوصخم عضاو م ىف

 حيس مالسلاو هالصل اهيلعىسعناك دةوهريغن هتعنماهنارثأىفتأب لفادج_ماهنوك اماواروهط

 ىربغا تلعجوار وهطواد حمض رالا4تلعجلاوهناك_:ةالصلا هّدكردأ ثيح ىلصد هضرالاىف

 لاك ء مزز هتماب وهباصو صخن اممم لك تاكو نال كا 05 30 ىتنا اروهط ل ه2 وادد م

 ىقالا ةال_صلام_ز ولة نورفاس اوناكوةضورفمةالص مف تناك مهعأوةغلا سل اءايدنالا ناو هو
 وهو هر وك ذااهوجولا هنعاوناحا رهاال ملاك وهواة مدعوأ ةالصلا كلرئاما مهمزل مهدجأ م

 نةيث ى> اد>تم ضرالا عجل عجوأ اههمتمد_داو لك الن يرمالا عومش شمالا هد_ممصاخلا نا

 ىفاك ةلبق كتودباولءجاو ىلاعت هلوقاذه ل عو هتراهطن ةيتاميفالاةالصلا م ل6 !مهوابتسادغ
 هنالوقت ناكلوهتسا 4 نةي:لاموأ هرهاظ ىلعءانعمهرخآىلا ل-جراكاق ءاوقفري_ساقتلا ضعد

 هلعج هديت و ةالصلاريصقك تاروالا ع.” تارورذلانالةرورضلاو رفسلا لاحربمد صوصخم

 ءاهقفل اهشبام ةرقيةحالةيمكح مم.ْلاةراهطنا مب رقأ ادهوةر ورضا صوصخملا مميثلا نيرق

 ديالا ىلع لم< قاطملاواروهطاهتب رتوهءاورل بارتلابىلاعت هللا هجر فاشل هصخ ناو ماقتل
 ملعب ونصالا مهمالرك ذلاباوص خا ءاواضب أ5لا اذ_هىفءاذاالوةدلدارعربغ ل_جرلا صيضختو
 5 مالصل ا|نعىمغلا اضد أهيقانيإلو لة داذااهتةوهكردأ ةالصل اهةكردأ ىتعموىلوالا قيرطاايءاسنلا

 4 ىأرامالو افوحامو ةكمالاهعيج ضرالابدار او رخآ ىل-ادبهيقعذملاتويما نك امالا ضعب

 هباعىلاعت هللا لص هن صودخ هنأء_هو عفدلو -قكاامآت هلوقو:ال-هللالثوأ ادحسم
 را . . ١

 مو 4 : اروهظ هلوق نممهئكءاملادحملنابازتلا نم

 اميه ةديرطاموام.افاغصصم هنلئاوةياور ينوواولامخسذلا ضع يفوامبيلءسنرتم عب رغتلا



 حطو هىفا هنو عمة اوناك ىل هإةمأ نعالضف ىأ( ىلبق ىنل) مولا ةخيصب ةخسنىفول وهما ةغيصب (لك<ملو ئانغلا ف تاحأو)
 مهموم سانلايدارملا مثءافتك الاىلاءاعاهراصتقا ل_علو ناو سنالا ىأ(سانلا ىلا تثعد و) اهق رح فءامسلان مران رمق
 ىلا ت ةهب وإ-15_اور فوة اخ هموقىلا شعبي ىنلا اكو هإ-بقرباحةءاور ىفوةءاعةفاك ةياور ؤو(ةفاك ) لاقاذل و مهرفاكو
 ملهةلامرىف مومعلا|ذهنال ضرالا لهأ عيجىلا!”وعبمناككلغلا نءهجورخدعي مالسل اوةالصلا :لعاحو:نادرب الغ ةناك ىلا
 ه-يلعىلاعت هللا ىل_صان,دن فال_ةع هعم ندوجوملا فقالا راصتف ا ىهوةثداحلا ثود_-لجال عقواعاو ةدعما| لصق نكي
 اعناراذهد_ءقةياو رىفو (ةعافشلا 5 تيطءأو) هتوعدلومشو هتثهب لصأىف هتلاسرموعىفلسو
 20 ا
 ةلمهملاءا حك ارسسك ء ةيقوفلا ةانثملاءاتلا حّتقب لكت ( ىلمق ىل لحلو مئانغلا تا >أو) هدحول سو

 َْق هلن ذو. نممهمءايدنالا نممل سو هيل عىلاعت هللا ىل_صهل.فنمناكو ءاحلا تفوعاتلا هد ىردأ[ -

 لع عمت مانغا تناكفاومم لك الا ىف هان ذوي لوهسيف هانذا نممونمو منام هن كتل داهجلا
 اعتدنا لص ألك مالسالاردص تناكومنا.ب رهام لع هده لتقتام قرح ف ءاسسلا نكراتلا قال
 لات رافكلا ندد 0 ام ةم.نغ عج مان | وءاهققلا هند اماه همختب كلذ دعد ممم طة لس .وهيلع

 ءلل لعاغلا ركذ ىوطو تلسرأ ىنععلوهجإلءانمااب( تعد وز كلذ نودن مهنم ل ص>امء قتلا وهوكنو

 ىلا ىورورماك نك او سنالا لد -ثاموأ مهعيجس ا:لايدارهلا( ةفاكس الا ىلا)هللا ىاسرا ىاهن

 موعو أيس مالك ةكئاللل إ_سوهياعىلا_عتهللا ىلص هلاسرا ىفواع دج ىن ملاح ةفاكوةفاك ىلخلا
 هدلصأ |هءلعاح ونناهيلعد رثال هن | رموةح.هعلا ثيداحالا لس ,وهيلعىلاعت هللا ىلصهي ص ود ةثعملا

 ميملاال سرع ناكدةوهعمان مم ناك ن مالا ى بل هنالناؤوطلا دعب ضرالا لهالاث وعمم نأك مالسلاو
 ناىلءنسدو> وما اراصفا ىضتقا ثداحل ىقغتااماوهتةع لأ ىفن كيل مومعلا اذهنزال
 لهأ عج ىلعم ةاعدامأ و هتلاسر موعىلع لدءأمت اء لوهمو#ل نأك اءاماللاوةالصلاهياع هلاسرا
 نبالاقمهءاءاعداذل ةهراونمو. لو هتدمىقهريسغ لسري نازاو كلذ ىلع لدبال_ةمه الهاو ضرالا
 مو.ىلاهتعن رشءاقبب هتتصوصخنا لمت وهريغهن هز ىف ئن هنا لقتي لهنأالا نس>-باوجا ذهرجح
 ةوعدلاو باةعلااوقحةساواوكر شافدي-وّلل سانلامدهنا ل محو ا هريغاهخ يال ثرح ةمايقلا
 ىفةيطءنياهيلاراشأ و ديعلا قدا هلاقأك ةماعريغ عد رش عورف تناك ناو مت نازو< ديحوتلل

 هذه ىلعاضةندربالفمال_.اوةالصلا هيلع مد” اكهدالوأ و هموقريغهدهعىف نك: ل هنأوادوه ةروس

 لهالءاضقلا لصف ىقىماظعلا ةءامشلادارملازدهعللاما مالا (هعافشلا تيطءأو) ركذامةيصوصخ ا

 عفش مل_.سو هيل ءىلاءتدتناىل_كهنوتأيف زجعلا مهرا !:أوءايدنالا رئاسة عجارعدعب نيعجأ ف قوملا
 ىل_ص هإوةل ماكل ا ةعاغشلا ىأ لجرلا تناك قارغتسالال ىهوأ ىلءالا ماهم لاوهو هتعاف ل بقدو
 ريغب ةنحلا نولخدي موقىفهتءافشكءايدنالا صعباهضعب ىفهكراش ةريثك تاءاغش سو هيلعىلاع'هللا
 راثاا لهأ ضءدىفواهنولةديالثرانلا لوخداوةحّتسا موقىفهةعافشوه.ةصوصهذهو باح
 ىلعرعم نه وةني داب تام نه ةعافشو بلاط ىف اكراذلا لدأ ضءب ياذع ميغ ىف وام منوجرخف
 لديةب اور قو)ةحيحصلا ثيداحالا قدرواسمكلذرمغو ناذالا دعب «ياعىلدناهتعاثواهئاوأال
 |ىلع قواطت ىهوةي وغاةمظ اهنالدملك اهامسوةعاقشلات ,طعأو لوقةملكلاب دارأ (ةماك-!!هذه

 ذادهعلل أبو ماللاو

 .ةعاف_كااجدارملا

 دوما ماقملا ف ىماظعلا
 هيلع ّك أعتهلنا لص هلو

 لمت رأت اعافش سو
 هراه-ضعبن صاصت+ا

 5 وأخ دي ةءاجىفئاهنم

 اهئمو بأ >ريخي ةنحا

 اهتمواهنواتسيالغ رانلا
 راتلا اول لدسانأى

 قاموا تمنوجرخيق
 قسانأ تاحرد عفر
 ناهتعاعشاّمم 5 ةنلا

 اهنمو ةتدللابتام
 ىلعرب_ص نمل هدعافش

 تا اهنا
 اورو هت ارا تا
 نامتءاعشا مهو 5

 ةراكتملا هيلعمرأز

 نباىوراملماللاو

 نبا نع هحيدك ىف: رح
 ىربقراز نماعوق مرجع
 ارتموىءاقش هلك محو

 هللا ىل_صه_.ءاعىلصو

 اي اهيفدوللا ىدتسا نعي اذعلا ف يفكاتم و ىتءافش هل تلح لسوهياعىلاعت هللا ىلص هلوق ن هنيحي هعل | ىف امل لسوهيلع ىاعت
 نءباوحلا ىف هترك ذ: ىف ىطرقلالاقرانلا نملفسالا ءردلا فناكلانأالولو هلوقلو ىتءافشهعفنت هل ءلو هلوقل بلاط ىنأ >ىف
 نيذلا نيدحوملا ةاصءكرانلا نمج ورا ىف عفنتال هل ل يةنيعفاشلا ةعافش مهعفنتاف ىلاعتهنلا لاود_ةفىلةنافهصنامة, الا
 ىأ بلاط فأن ع ف مسوهيلعىلاعت هلا لص همسك اةملاراللاحماب ةعافشا منا ىل لاو ةنلا نولخدي ورانلا نمنوجرخحت
 ةياورفو) لاو>الا,ملعأىلاهتهلاو لاوتسلا باوج نم قبس ف الذ لاك شالا عفدل قكيالفلا هت>الا نعوا خالو هو اهملطي هناال
 ةعافشلا تيطدأ لوةىهو(ةملكلاهذهلدب) رذىفأن ءىأ(ىرخأ



 ىلاعت هللاامهجر يبل اورازعال ىأ (ىرنأت 4 ءاودؤو) رغم 'هلاةخسنقوتكس أ[ وو ةلوععملاةْعمَ- هد (هطعت لسة وز

 م.م مكي (فخيت ةىتمأ لع صرعو)
 عداد ةريخ 7
 ىددعي :ىذلا في مش رشا

 نر هرقل حو
 . ع 2 ٌ - |

 ردد ان -عئ (ةءاور

 ه_:ءىللاعت هللا ىذر
 املك لسىأ مركموعلوعف لا فذح فو لصولا ةزمه طاةسأ# ةاهطاقس اوةرمهإةكر لقشب فعدد : رجالا لا تعبك

 3 ءاور فور دقم ىلع دئاعريمضوأ تك تالءاماورمالابا و>ىق موز اطءنولا ا رثك طعن دب رت م هرهاظو (دوسالاو

 تهذأك قلما مو

 ءأأإ ك6 . ||
 ١ تعا عد ل اوو مهضصعتدد

 اماةمللا صعب قهمدبأك

 ىأةزوهلامذب (ةمدالا

 نوكيمضب(رهاو)
 ا (مجعلا) ردجالاعج

 ١ ىل_ع تااغلانالىأ
 عمترقسشلا مس ناولأ
 دارا 1ةنااكف ضاخبلا
 1 نو سرغلامدعلاب

 ىعملا اذدؤمهكراش

 ىلعءان ككل نكد

 امأو ىقرعلاقال_طالا

 بس ررعال لباقملا

 | دونا لوخدل ماتم ا

 مهريسغو نادوسلاو
 صيوبلال -هةو) مهعم
 ىأ (متالان هدو-كاو
 دوسلاو)م هروهظومهرونل ىأ(سنالار 2اليتو)متأع هسة دانا قوهومءالا هجولا ىلد
 ناخ.شلا٠اوراك (هنعىلاعتهللا هدر رهىأن عرش | ل هوروج (نلا

 ىذلا عيضولا ع.داتلايدارملا لي قور.هلاوربخلا ف ىأ( عوم 3 نم عما“ :لاىلع)

 ٠-5 .... 21111111 كلو تاكسي كاسم داس ااا كج 1

 | الكلذ هلل قو هنرلعلل لعاقلا فذ->وأ هللا لاو ىأ (هطعت لس ل هوز تاملكلا ةخسن قو ىل* 2

 عقرا هللا هلا ةئادحاس ش رعلا ت< رخو ا هان لاق لل ركل اوت هل | 4 هرقل : لو هرقع ةدعافش تا رع

 هرمأو لالا ىف هان ذا ىتحلأ سملذا بدالا لاك هيف فو عفش عفشأو طعن لسو عمدا 7 لقو دا كَ ٌر أ

 ال11 ل تاو هر[ ثيدح فأي 0 | ارمسالا قام ىلاةراثاهنالمد< و ةمايقلا ىقاذهو ْ

 هللا نا لممك وع .طولاو فد رم هلااىأ (عودالو 0 هلا ىلع م1 ىمأ لع ضرعو اك ىرخأ ا

 اتالم سا ع ىجولاب | ءاعىلا 0-0 3ك اع ص

 ىتارعلا رك ذو هم ةيقح ىلع هةالدجو ىلعم ىلا عانيساتءاجو ةأحوذةةيق د ك امهزرب' 0 0 ا

 1 | ماد ةىلامدآن 0 ومس .اعىلاع' هللا ىل_كدهنا يذهملاح رم ٍ

 'ءأاىو واهلك 0 مهقر 56 5

 عجوهو (دوسل اليق)
ْ 

 | نار علا ردوسالا
 لا للاكل

 0000 تدد) راسة وداخل 1 ويح ديس مةونناوه:ءىلاعت هللا ا /

 درفدرع :لكىلا ىأمجعلاوبرعلاب هإ_ثمن-عىب 51 ءاكنكلا مج وأ سان لع .جىلاىأ (د وسالاو ا

 | هلا ىف (نادوسلانم

 دقىلاعتهللا نا لاف ل_وهرل ءىلاعت هللا ىلص هنا ارب

 ةفيذ> ثيدحو هذ هىنك ىلارظ: ا اكةمأ, .ةلاموهىلا| 05 كر هام ل تالا ان اناوا مدلاىل عفر

 همساردامسالا اب شهيق كرتامديقلاةىقارعلاهرك ذلوطماهيقنوكيامومْفلا هيفروك ذملا لي وطلا
 ال01 للا هد اور يتلاءم ور هحلاذخأ+-:هوةءايقلام وولاهعام ءقوهيبأ مسا

 هتثعي ناباتكل | لهأ نم معز نم ىلع در هيو سنالاون نحال سوهيلع هللا لص هلا كر موعدوقملاو

 مت ةريعااذام_4لاقيذامبيلع صقنلابدوعن هنالك, رس !انةصوصخ سو 4 .اعىلاعت هللا ىلد /

 راشأوهتلاسر موهعد لاقهناهنع صدقو هلاقأويقهةيدصن بحو سوه ءاءىلأ د هزلا ىلص هن هولا :

 رو ةماذهو (برعلا ]دو الاخ: قو دوسأ عج( دوسلا لية) هلوقبد |:عمىلا ىلا عا هللا هجر فخدملا
 لاةؤه“ ءاعنيب ودوسلاىف :«عوهفقارغتسالل لبد ععالسدلدوسالا مب رعن نال ىنعه ثيد 4١

 نيومدالا قىهوةلههملالادلا نوك سومر امذن(ةمدالا) برعااىأ (م-مماولا 0 ااغلانالز :

 ىذلادو.الا ءاوق نمزودوصقملا مهفىأ(دو لا نم مهف) ةرمسمبو ثب صاب ماسعطلا ىفوةرملا 1

 ثيدحلا ىفمهدار ملاىأ(مجعلا) رالر لان رجالا ءربعورجأ عج( رهاو) هدف ٍ :رعامدوسلاىب عع

 ريتعاو مويلعةر ها نول ةماعل ىأه 1 رسرأف لها صك ةوبرعلا ادع نم مهدار او مجعلا

 ىءتض بأ عج( ضيبلاليقو)اهةعاهب ربه ملا ذإومدعلا تخأ هللا نال هل ك-الرداسن ذلانال تل اغلا

 برعلا بتاعت لاووءاضيب ىنةعيءارجةأرعال وة: برعلا نال ضبالارجالابىأض يبلار ىلا دا ارأال مق

 ْنيالاقب ويعلان مىنلاى :«عمهدنع ضيدألاو رجأ اولاودودارأ اذاف نوألا صايب ن رد

 در اوصارت-ءاو هوم_هري_غوس الا ناولأ ىق ضبالا اوللمعم_سادقم-مافرظن هيف وريس هال

 هدب رأهنا ضينالاىلاتثعبلاةولهناتانداك سدللا ل ىف لم«مسالهناهداصنا نمل -يقامو||
 دوسلاو ضيبلال-بقو) ة هش « رقري-غنمزاحملادارب فيكو اعدت ىد ءالدو ءلا نم لاح ما[

 فو) دوسوهنا نم م- دا مارال ياماما هو (نمادوسلا و 3 كل .ةومهالا نم

 هلوق ىلع هدان زْلا نمهيقاملهدرواو مل-_بمو ىراخبلا» ءاورىذلا (هرب رهضلأ نءزح الا[ ثيدحلا

 ترصن)



 اهيثام:ىثلاةعماللاتاماكملا وةعماحلاتيداحالاوأ يكملا ناق رفلاو مظعلانآ ارقلاىأ (ماكلا عماوج ثدئوأو بغرلا,ثرمص”)

 (انب وزاراصتخامالكلا فرصة خاوماك.لا عماوج تيطعأ هظفلورعنع هلى ىلعل وبأهاورامهدب ؤيوةريشك ايثاعموةريسا

 ا

1 

 ماكلاو لإ ة ظقاىف عفانملاو 5 اهعبيةعماح عج(ملكلا عماوج تدتوأو) هلوق (بعرلابترصن)
 ترسفو فوصوللةف_صلاةفاّص|نهوهو حصالا ىلع عج مساالو عال هماك-لل ىج سنج كا

 عفانملاو مكحللةذمضملاةزح وملا هتاملكه.دارملا ل-يةوةزحوملاهظاغل ]ىف ىفاعم أ نمهعج 1 نآرقلاب
 اممررقءاماهدع»ىف ًايالفمالكل اهم ىل |ليةوعماو<ا ىنعع ىهل.ةف(هعاوخو) ةخس:ىفو

 أمندمكن امز فرظوهوافا احر اص ىتح[ متحف تعيش او نيب هلصأ ( متانانأاننب وز هلدحالا مدعل

 :ًاحا؛للذاوهلناهلسرأكإ «ىفءاجىألو وجال ءاذبلاب(ءجذا) هلوقك ذااهدعبءىحوةديزملااع ةاصتملا

 : هلوقك اهدعب تاغن و4 _اوج وهو

 هرب دقت فوز 2ف اضم لة مئانانأدإ 2ةفاضم ىهورعىلع لخد سلاحانأا ندب كلوةك |معولْخت دقو
 ديدشُب (ىدي ف تعضوف ضرالانئازخ سيت افع) ةدب رعلا ل هأ ءاضفاك دوجوممونااتاقوأ نيو
 ةئورعملاسةةالااب حاقد اوهو حاتفم عج تاغ موهدرقميفختلاب وأ ف اضم ىنكءايلا
 نمضرالا ٍقامدارماواهظفحتل ةقنل ارومالاولا اه .ةرخدنام ىهوهن ازخوأةن رحعج نئازلاو

 هزه هل زاوو ةقيةح حتا مهدي قعضواب قرلاكإمهمونأب وروىار نو نااماةلاومالاوزوغكلا

 ةراب اهتيعب عمتي ىحو مال_سأ اوةال_صلا مهل ءءايدنالاايؤروك لا هللا اهل_سرأضرالانئازخ ح.تاغم

 اهنا ةيندللا بهاوملا قواملاومأ مط ىدج وضرالا كاعه:هأ نا هريمعتر هاظو ىرخأ اريك اع ريعتو

 مل_سوهياعلاعت هللا ىلص ا د#مالا هيظعال ىحلالا مسالا نافنوءاطدامردق ل اعل !سا:> نه نرخ

 له” و ضرالا نم هتمأ سس كمتب هدخهللانادارملاةوهالااهملعنال تا بيغلا عيتاقمهدم ىذلا

 1لهناواممدلو دامو رصانعل ادارملا ناب لوقل اوما ةراعمسانوكمةكلذ :!لاووهرمخأك لانا
 لم.

 مم ركلا ءاطعن اذهل بةىلب هلةيصانهدعءارابهل.ةيول ل سوهيلعىلاعتهللاىلدهنوكو سعت كلذ
 رهف أن عىأ(هنع) ملل(ةيا و رد او )هممالو رخداهنك- اوهار قيادال

 م ةو)هتعرلاعت هللا ىضرد 7

 مالصلا يلع ىسعدرنالو هرب عودت امدنك ءسالى> مهرخ آومهءاخ ىباعجىأ (نويدنااىل

 ةهانعم هنومنربد_ه7 ىلعةرض ام واضي أ ه-تمأ نمهنا ىلعءىحهنالنامزلارخ آهئيدعو مال_كلاو
 ىلاةراشاو ىرثلا فه-ةمأ ثكملوطيالو تعي رش خسنيال ث يح ها رك ملا اذ_هىفوهدعب امني
 ىدعب ةوبنالهاوق نم ىورامو :(ةمثن) «ىرخأ لم ىلا جاتال تالكللا ع م ماحىلءاكهنيدنأ

 ىذلان ا لهة-,فىنلاالةومنلا ىنملاوهتدك ضرفىلءهنشيشم عوةو ىضميالءانئتسالا هللا ءاشامالا
 واوهو (هنءىلاعت هللا ىضر م اعني ةمقع ن عو) ةوبنلا ءازحأ نمءزح اهمالدكاصلا اب ؤرأاةثدشملات <

 اذ_هوزيسجو نامةنسرص قوتليلاديسلا عيصقلا ىادعلا ىنوكارعوتأو أداج ورأوأ دسأ
 ملسو هبل عىل اعت هللا ىل ههللا لو سر لاق ةمبقع( لاق هنا ىلانلاودوادونأو ناخمكلاهاور ثردحملا|
 مهرافسأ ل زانءىفمه ربل موقلا مد, ىذلا طراقلاونيتحتفي طرقلا (ضوحلا ىلع كطرفانأ |
 مهللا تملا لفطال:اعدلا قواضدأ طرف موقو طرب ل_جرلاقي وه|نوجاتحامدوحنو لاكدلاو ءالاإ|

 كا 0 ل

 معلب ( ىف افش 00 )
 :اوخنم تاب الاءاطعاكرخأت ايصوصخهلنا

 عمشمايل انودنحتاةمامأو

 نرد ىندع؛حاخم

 (ىد»ىف تءدضرف)

 ما لادلا 6

 59 ذك ةي
 را.دخاق للعلو ظافحملا
 هرثكب راعشا ةيئثتلا

 امامدارالاو حيتاغملا

 نمه:مأىلعهّللا ح5
 هيدا رونكلا
 ثيد-_ وفعااو

 ملكل احس همت دنأو

 ماكلاتافمةياور ىو
 مسرنا ىالكلاةريسفو

 قىاردرح درب ٌسدج رممأ
 دع_سمهءاحدقوهمأنم

 لبةنمصاقو ىلأن با
 نام_هدالنه_ةةارع

 ءاكتتاا نمهلزن اكلم

 موتحلسأ عيجذ-خاو

 هيلعىلاعت هبا ل ىنلل

 ناكف رمعلاهاطعاز سو 8
 سحدنل اوةميتغل و حمفلا

 قرع 2 توغيداكي ىذلا| ||

 هللا ىذ رورت رهىلأ نع

 كمتو) ه:ءىلاعت

 ىوردقواده(نوينلا

 ىلع نعمد:-سىقدجأ

 اعوذمه-عحو هللا رك

 ترص ىلمق ءايدنالا نم

 مل-عا مث ممالاريخ ىتمأ تلعجواروهطبارثلا ىللعجودجأ تيهسو ضرالا حيت اقم تيطعأو تعرلاب

 ربسغ م وفصك هثمأ ف وفد لعجونآرقلا نمله غااوةرقملاةروس 6 1

 هيلعلاقهنأ ) ىرضم ىن_و+ىلاعت ( هنعىلاعت هللا ىذررماعنب ةببقع ن ءو) كلا نهام ليصة:نايمل لقتسم فيلات ىلا جاتحامكلذ
 هدمدعملا لوصالاىف سلف ك.طرقانأ هلوق نمىحلدلا ل صأ ىف ءةوامامأو (كل طرقىفا) ناخيشااهاوراك (مالسااوةالصلا



 انأو)ءاب لا ب مذبابسأوءاشرلاو لم لارءأملا باطأ مدةئيىذلا ط رقلالصأو كا قدص ظرقو هدقتمانأ ىنهملاو ةريثعملا خسألاو
 رشحلاو ففوملاقهنعيذب نموه:مبرشن نمىلاوىأ( ىذو>ىل ارظنالهشلاو ىفاو) لي ز<اءافولاو لي ىاءانثلاب ىأ( كملعد هش

 ايندلا ىلا تاغتلالامدعل اهل بق لف ىلءت ضرع ىنعن(ضرالا نئارخح.ةامفم تيطعأ دة ىناو) نامزلا نمرضاحلا اذه ف ىأ(ناالا)
 ةلجنملاكلاهج وىلعا هرب ع |نابوىلوالا نرمخت هرخ "الا نايولعلاو ىلوملا ا ىلا لابقالاو ةرح“ الاىلا ىلكل اهم وتلاو

 ىنأن عماحاودجأهاوراك ىةيامىلعقيياماورت ٍ افدايةديرضأ هترخ آسحأ نمو هنرخ" ابرضأ ءامندس>أ نم ثيدحه:دباك لاح

 دالبلا حدو نمهتمأىلعو هيل ءهللاهرساماهبدارملا ن' نم مسام فال اذنه صرالا ع... ةع 1 دارملا ن مءانررقامدن ود وى دوم

 دارملا ن-عاضر ادع ال

 امهللاو ىناد) هلوق

 اوكرشتن ا كياءفاخأ

 معيجىأ (ىد عب
 ىأ (ىاخأ ىنكلا و)

 ةحر د2 ة> زاك يلع

 ضوحلا لهو ة ممم ةفصهنالهيؤريمضلا نملاحوأ طرق ةةلع م ىلعو ةمايقلا مور هننمأ ش |طعهنم

 هللا ىل_صهتومنادارملاذاةعد.ةغالب ثردحلا ىف وموج:!اكناوأ< اعوهيقىفا+خاوريغ ءاروكلا

 هبشون رفا موقب مههجشف مظعرحأو ةذلا مطوخد بدس ىهة م يظ ع ةممصم هيف مهلمق سو هيلع
 ايثدلا عاّتم ناوةميظعةءسا: ههيقضولا ركذ ةرمئءالل مس نم طرغلا ومهعفنل مهمدقت نع هسفن
 انأو)ا ددعباماقنالةررشددب نءاناةسوه.هللا ا: هجن ردراو سودا ءىلاعت هللا ىلصو رث أ ىلع مه5 لمأق

 ىلاعت هللا ناؤةمايقلا مون ىأاديهثمكيلعل وسرلا نوكي وىلاعت هللا لاودهاش ىدعدي هش (مياعديهش

 نملسراللوةيفريذن مانت أامنولو ةينك وغلب ل همهماللوةيف مذ نولوةفّمغلب لهلسرلا لا ما
 مفدهشل وسانلاىلءءادهثاونوكثل هلوق وهاذهو مهغيلمتي نودهش قدم ةمأن ول وقيفمل 0 1 و( 0 9
 ةعاطاا ىلءام >ىلعباهاد_ءهنكلل ملةداهشهذهوهنايد رمام ىلع مهيكز بد مهق حصد مو هيل عدلا ىلص ينبلا تيدا لف

 رانااوة:4انالن ”الاهدهاشأ ىأ (ن" الا ىذوىلارظنالهثلاو ذاو) نم.همو م يلع سيقرهنال ديكر ىأهنم ني 2
 هرصي نعءاطغلا فا ثك نال ةيقيقحةيرصب ةيؤراهنا ىضتقي مسقلاونايهديك اون" الا ناندوجوم ادندلا ىف ىأ (امق)
 ا 1 لع ديا ل دوال مال ناوي ده قو مرد قو ى شكلا ىو طن سنلو هت اور ن عل دا || © ةسيشا ةسسيئدلا
 فلالانالا لمعت الو ممفلا ىلع بمن الاو هيفة شال هلدهاث مدنا. الذ فة -ضوحلا ىلع طرف منا || ةيلاغلاءايشالا فب غرب
 وأةءاععلا( كيل فامخأامهتلاوىفاو) هنايباس رقمدق"(ضرالانئازختافم تيطعأدةىفاو) ماللاو را تلال
 ادرطماسامقانه فدا مالةردقم نذ قو هدعداو ,رفكتنانمىأ(ىدعناوك رشت نا) ةمالار شاعم نقلل لدم نم ذوخام

 فاخأىأاءثدلا فىأ(اهيفاوسفانناكيلع فا ىكلو) اهم ععجرنالاجالاةوال> قاذز نال || هلوة4 مو سهفناا ىلا
 ميما يام باكتراو الملا ىلا كلذ ك.دؤر ىتحاهايصة ىف ؟؟ امهناوايندلا سئافن ىف كبغر نم كيلع || سفانثياة كلذ ؤوىلاعت
 ( اع هللا ىذرور ع نيمللا دبع نعو) د اعملا ن عنئاز خلا مهمهانال مهنا ىلع مه هيمن" ذهو ىلاعت هللا نع هسامو نو_:تةاننملا

 ىذلاوه(ىمالاىنلادعانألاقلسوهيلعمللاىلصهتلالوسدنا)نس>د:ددجأ مامالاهسنع هاوراك | ىطاشلا انءاما سابتقا
 ةربزعت ناك ةياتكلانالىرقل ا مأىلاوأه-هأ هتدلو موي هلاح ىلع ناك هناله هالمسن بةكر.الوأر قيال
 ذااهمظعأو هيلع عنلا لجأ ن م اسو هيلغىل اعتهّللا صه ةحىئةفصل اهذهو سرعلا ةمأ ىلاوأ اهل دأىف
 سراديلو بتكيالوأر ةيالوهو باتك هلداعنل ىذلا باتكلا|ذههظفحو نيرخ"الاو نيلوالا ل هاطعأ
 ةقيرشلا هنازدعم نمايمأ لس وهيلعىلاعت هللا ىبص ىلا ن وك«( هيمنت)«كلذ.لغش هلادح قالو
 هلوقىفىلاعت هللا هةر ىري كورال هيل اراشأوةمريغاطو سمم دقت اك ةرهاملا

 - هلوقب ىلا تدنن هجر
 اههق ت ةعاماس كاع

 كسقن عدو 2 اسفانم

 ::(العلا اهساعناب ايندلا
 رمغنمستكو أر قكلذدعب هناىلا بهذ مهضعب نأالا هرمأل وأ ق ناكاذهو هرحعم الا ءاانلاقك 1 : ى : َت رعاو . 0 : 0 : ةمريعكا لكان رغأ

 لاقو ىفارلا ثيداحأ خر ىفرجح نيا ظفاحلا هركذ[كهفالخ ىلعرو هلا ناالا ىرخأ ةزجعمو هو لعت 0

 د ل 0 بتتبببصصال7ال7للللا يدل 2
 نا اهملع كلرتاممهماظد سانلا هللا دخا 5 ولو هلوةوكاق- الا .:دالريمدلا نوك ىلع ديا ةباس ع مئاغملا

 دقوا رتب ةخيس: ىفوواولاب(ورعنيهللادبعن ءو) مارملانييعتىفةيفاك ماقملا نير قنا عم ضرالا ىلعّةدادلاو أس انلا|ةلالدل َةءادنم
 ةكمألا وأ ةكمئىهو ى :رقلامأىلابو تملا ىأ(ىبالا ىنلا دج انأل اق لسوهماعملاعتءّلا ىلدهللال وش ١ نا) نكد 0 1

 ينياكو ىءارقريغنميتابجو ىدالو لصأ ىلعىفا ىنءعمالا ىلا فاضالاوأ نو.تكدالو نور قبالنييمأ م ملا نوكلل ب رعلا
 دقو هةزجعم ىعالا ف لعلاب كافك « هلوقب هديزل ذه ةدربلا بح اصداقأ مك ىعدملاىلوالاوه ىعملا|ذهوم رغق تع وار كلكو

 نواطبابانرالاذاكنيميب هطختالو باثك نم هلق نماومل 7” تنكام .وىلاعت لاو



 مخ ىأىعنعما وح وهلم :(هعاو وو ايمأ ىنوك عمىأ(ماكل |عماوج دن أو) ىلاعداث نوك ,ذ>ًادجوناوىأ(ىذع ةىثال)

 ل 0-0 1 [١ ك4.ه- دود ودعب نوكيإ تعي ع نادت ت6

 يحاك 00 1ع 4 لا 0 ا

 سا ا ىف حاص وىرغملج رود :اقمرخ ىلا ىضاقاماذهس تكف ةرادكلا نس < سلوباتكلالسو

 ىحابلا رهظتساف رفك هنااولاةوهياعاوعن_ثفمهلأسو ءاهقفلااعدفاننفتمناكريمالاناالا قيدنزهنا
 تدك ]مص وة وةيعن رثاءام اعىلابتكففاف" الاء املعىلاس تك انة ه>ءالوهن الات :وموماعةححاب

 هللا ل صدت كيل لد لا 6 لاضءدقتدأرو هلصفقامرخ [ىلاىحا لاير صا وحالا

 كم هيب هطخالو ناثك نم هلمق نءاول دن سن ك امىلاعت هاو ل ىلاعت

 يبمالإ) لوقو هقرعاعاردان بنكي ناككلذدعب ل_سوهسيل ءىلا عت هللا ىل ص هنا ىلع لدي هإمق نم لوقف

 3 مآ عم هنأ ني نس كام را وهظقل اوهاغعم مدقت (هعا اووماكلا عما وجت :وأ) هناي مدقت(ىدمد

 ماللا نوكسوتلههملانيعلا مضد(تملعوإةبات :كلاو ةءارقلاىقفهرع د مدحأ هنو امى دوأ أ ايمأ

 ا سنواكوملاة ك5 الملا مهو ب'اكوةشكك نزاخعج(راذلا ةنزخ) مالا في دو اهدي وأ ةددشملا

 هتدهاث عهرتغهملعنملام لعل سو هيلع ىلاعتهّننا ىلصدنأ ى 1 الما مهو لماح عج (شرعلاةلجو)

 ىأر هلناكاممبت”ايهنايب وم ان لا نا ليعمل ا روامىرتالأ م
 هللا ىدررع ْن انءوزرت ءرعلانآر ءلاه.قطناكةن :اسعةمايقلام وروةعد رآمودلا سرعلا ل جونيع

 ل كيا هاذا || ىدب نيب عب) ن حد: دجأ ءاورإك (امهنعىلاعت

 ىلاعت لاتاك اهيقياس لَك عمم 1 غارلا لاوونامزلاءا زجأ نمءزجىهىتا|ةعاسلا ناسف اهيدشت ةليلق

 راه نمةعاسال اويلي نودعويامنورب مومن“ اك ىلاعت هاوقب هيلعهءناملو [نيب_ساحلا عرسأو هو

 توم ىهوى طع ولاوباسحلل سانلا ثعد ى هدى ريكل اتاعاست الو ةمايقلا ىهىتلا تاعاسلال قو

 دارااو ثد» 21 احملا ذو ةعاشلا تدروندر لاما لك ترد 2 دحاولان رقلالهأ |
 ثيدحلا ىفوةينكمةراعت سأهم 0 ل ا ,وهيلع هللا لص هنوكيدار اوىلوالاا:ه :

 مدعو لبو هيلع ىلاعت هللا ىلدءةيدءاقب ىلا ةراُش ثادمك 4 راسنلا ونيل ولان ريشت نيناهك ةعا لاواثأ |

 ىلا ةراشا اهم ىتأ ةيضيعمت نه(بهونباةد ١ اور نمو ىلاعتهّللا هجر ف ذصملا هرك ذاذه ل جالو هسن

 ىلاعت هللا ىذر5 رب ره ىلأن ع ريغو لئالدلا ىف قييملاهاوو ىذلا لي وطا|ءارسالا ثيدح نم ضع نهنا

 هريغو ثيدحلا ىفمالءالادحأىرصالا ىرهغلا إ_سهْنب بهو ند و أ هللا د بعوه به: نباوهنع

 ءاضقلل ىلطو اعلا نبا نمهقفأ ناكورم- م ؟ىاظهنعىورو ريسم كقاخو ثيللاوكلام : عىور

 ىلا عت هللا ىل_ص هنا ءاوقا مدق هربخرو رطاوز احلاوةئامو نيعستو عبس ة:ستامناىلا عطةناو نجت

 هيلع لدر[كءارسالا ئةطساو ريب دملت نح مخسوم تلات مالم تدل

 لماء نافهيلعللرخ" الا اوديرتام لكى أ هملل هنأ اوعقمدحأ فدح (د#ا,لس) ثيد 41 قامس

 نا ىعبابدأت كلأسا لت :لواهمضوءام لارسسكي ب رو هن ءلع(برا,لأسااستا5) هلوقةلالدوهاوس

 لدم كانا كم خامقيب :هلبق مال _لاوةالصلا مهيلععامدنالا اهتعدوتساتاهاكلاا عيجأ[
 اهةيقحت ىَ د امسواتما 5 وة ابهتصصخو هتيفطصا ىأ (الد اخمها رباتذختا) لاةق هلأ ام ضعد

 دقو]نييدنلا متاخ هنوكل

 نيدو نيعمذد(تملع

 زو وةروسك همال
 0 "و عماهقي 2

 نكتلامماعو ا

 ةكنالم أ( رانلاةةرخ)

 نمىةشماك-!|مىهن

 ةلجو) ةوقلاوهو كلملا
 ةكفالملا نمىأ(ش رعلا

 ةعبرأ أ مويلا مه“
 ةيناذثموي نونوكيو
 نكل مع هتلاريخأك

 زييعقفالب ىلع
 فوفصلا نم نددعلا

 فونصلاوأفواالاوأ
 فوراك(رع نيان ت
 تعد نسحل د لجأ

 أ( هدانا ىلا نيب

 ند اس د ردو [ي ار

 0 اهعوقو

 ىلاءتهّللا ىذر سن أن ع
 ةعاسلاو انأت دعي هنع

 هيا كر

 2 ع مالسعالا
 لاقهريغودسج أ هنعو

 ىلعلاد_بع ني سنوي
 هسقن ناةءاضقلل بلط

 هللا بص هنازةتلا
 ىأ(دهماب لس يلا عت هللا لاق) ىمتنملاةردس ى تع >ء| ارمسالا فءامسأ ثدد كد-نم ىييبلاهاو رامىلعىأ (لاق وهيل -ىلاعت :

 مهارباتذتا١هلوقبهندبإك ةيضاملاءايدنللا وعيج تيطعأ ثوح ةسب ءلاعلا تاماقملا نمىأ (برايلاساامتلف) تكشافم

 اليلخ مهارباهللاذختاو كلوقب يأ (الولت



 نام ٍءاستياطءأو)احونو مد 1ىتطظ_صامّنلانا تافاك (احون تي ةطصاو)اميلك# ىمومهللأم اكوتاقأك (اميلكت يدومتماكو)

 هللا ل125 ”الاياصأث يحءاخرورأب ىر-ت رلا هن ر>سةكلوشب ,هتضب ثيح (هدعب نمدحال) نوكي ءالىأ( جمني الكم

 ةءاجمل ا ىوريثكلارم كادوا ءموةر هلا نملعوف )ر 00 طعأ )هلك ىأ( (كلذن نمريخإ) هك .طعأىذلا ىأ( كتيطءأامىلاعت

 «د نكن لامك ملعو ىلاءنو هناد.س هلوقهيلارمشلا ءماقملااذ- هقد دار ماو هاذ هلءاونآر َهلاهناريسفتلا قءاحو ةن4 |ىقروهنوه

 هيفواميط عك لعمالة ناكو

 زنك عطل كات
 نافريس مأءاشن اوهأ

 يعج منعم تالا لحق
 ميدقىلاع عن هللا مالك نال

 1 ”ةعابهنان ١ رمان ل

 تلق 00 مروهط

 وهله ىفالخ هقاعتىف

 ىلعتلااناق ثداحوأ دق
 امأو اي جشم لا

 قاما | ,رذاذكانه

 عم م_سا تاعج و

 هان رد (ىمسا

 ىداني :داهشل اةملكق

 لوعفملا ةْعم
 ىأ(ءاهيبلا فوجف)

 وادا اوناذالاّت ةو

 هاسقلا ىلل-هأ نيباميق

 ص(هب

 (اروهط ضرالا تلعجو)

 كةمالوثال)ارهكح ىأ
 كلترفغو) ةصاخىأ
 امو لذ نم مدقنام

 طر كام عمج ىأ( رخات

 امك :همطرغنامو

 كيلع تتاعب نأ عدب
 (سانلا ف ىددع < تناف)

 ىثو سانلارة>--ذ ىفو
 اروقغم) سا.لانييىرخأ
 ىأ(كالذ عنصألو) ىذ كريم نملاح(كل

 طظالاو ىحدلاهرك ذراثامو مد-هثامنارفغ

 هلوةقرطت أةفرعن ب |لاتة- هرم ولاحو ماقم لك ىلعةقرعملا و هلع ب عملا ةراشا ماو

 هنادربالو ىلق دقلاث مالاكب كد سفتهلا ملك نايدءلضفو هتيقطمع اىأ(ام-يلكت ىدمومتماكو)

 هللالاناكءاصع نمثل هألو-سرلوأ هملعحن أب « هر غ ىلع هم ضةىأ احوتيةطصاو)اض ا

 نمدحالىج.ن.الاكلمنأم هل عدرا لءاورشبلا و وهف ةاحونو مد [ىط_صاهللانا ىلاعت

 هةسلاةمظعد|هلك أيندلا كل مو رلاوس ذالاو ن/اريخ فل كولملا لسرلا نمدرمغل مستءالىأ (هدعب
 1 ةموهوءاك(كلذن 0 هياعدتلا لص( هلىلاعت هللالأ3) اها نماهانأ

 1 رهشأ ل اوتأةعيس يق ىواطيبلارك ذوةرثكلا نملعوث(رثوكلا كتيطعأ) هلوقبهندبرمخو
 نآرةلاوهليقوتوقام او ردلاة وا صح هذا طسو ىف لسعلان مىلحأو مالا ن ماضان دشأ هنا ىف

 1 لاس تاس وز مدت ا مكلذري- عل_.ةوةود .هلال_ءقو

 م-ميلعذكت اللا ىدان :ىأ(ءامسلا فوج ىف ه.ىداني )لاقاذلو كلذري_ءوددا ع !!ةملك و ناذالاو

 نءهبرقو 56 .اعهللا لص ءةلزت«نماوأر الو أ كلذبم هلي رمال ه- اعىلصتو ىم ان مال !اوهالصلا

 هلهجواللة[كناذالاةرانك ةيلاعلاةذكم الاب :هءامسلاريسفرو شرعلا قاسىلع همس هلا ةكودنر

 نماذ_هوةرهطمةرهاطتناكفكي اهف :رشىلاعتهلبانال (كتمالوذللا روهط ص رالاتلعد 9

 ىناوريقلا قشر نبا لون >اامواهلاليهست ةمالا هذه صا وح

 اديطو ارهطانا تناك لو ىلصم تناك ضرالا تلا س

 اينيحناسذال كا تيوح * ىنالد_ةطانرب .غتلاقف

 الفاروفغمناكرد_ولىأ(رخاناموّك اذ نم مدةةامكل ترف غو) هحرشو ثيدحلا|ذهمدقتدقو
 همالعا اوةرممك الوورعخ- صندل ناوري_ص#“ 0 .اعهلبا ىلص هئمصعاذه قا

 ْن 0000000 21 لاو تو لسو ةءاحجل اع هللا لضم |ةلانيممطتواقب مشن حومو م دقم لك هرغ ع

 ىلاو ىسشن ىمقن فقوملاىفا رلاق ا ذلوءامدنالا ن ههريغلهللا هلة لسوكب .اعهللا بصهدعئاد_+نمازه
 ريغدحادا ردا نسلق كل .ةدحالئلذ : ما 1وكلارو مسا !|ىفىثعتناف) هأو# ,راثأاذ_ه

 قنكملا اظغح كمآ ىف تلعن, كيا عتذنم ىأ( اهقحاص» «كتمأس راةتلعج ولي ةامءاي امد'الا

 ىقنودودعمدارفاةرملالا- كلا نماهريغوةاروتلا ظفك ناك ن منا ىتحةفلا بلاممالا نم مهريغ

 فدعالاعم أح ناكأم_ ف عملاو يصع لك ىف نو ئالةمالا هذه نم ثدب ى2كاونآ رقلاةظفحورمصعلك

 مالسالا فثدح ظفاهنال-.ةدقو نا ردا 0و كلل كا رق حض .هفج وهيودكملا

 ظوحت ىتا !فحاصا اك مهب ولقلعدجىأ م 0 1 ,هيدشتاذهوهلل_صأالةيثد 4 |ةغللان مأن 00

 ظفحلا ل« نا ىلعءانب اذ هو بول ةلدب رودص#» اور فوهج و هلو ةيدع رصت 00 0 ولا

 / 1 و د ا كج 7 7 يت جا 03752713529790 1771277 7079775 722717702552202 91572 كب جبل حمص دو كت

 ءلاردالاو
 00 هلئاو مدام عيجىلاةراشالان اره

 نارفغاو 1 مذاكالذكاوسل مهلا 4 .ةوتالذك مهفالاز سل 0 ةخاام فال كل .ةدحال)

 ىد غن ىسقن لو قيقا 5 ه-ثالآن ولو ةمقاحون نوتامق ثدد_>لم ادرة اعملاةذاخ وب وثم مهعار ةغناءدي ود ورخانامو مدقتأم

 ركذلا اءارت نانا هلوةهيلاريش 1 ةمالا نمنآر 2| طاف ةويظعةبقذم هيف( اهفحاصمَك مب واق تاءجو) ثب 2

 موق نءايش نواة اولوكي مم ملاغةغلاسلا مالا نأ ىلع هيدن هيب ما ه و نوطظ# هاك هلا



 سانلا عزفي نيحءاضقلا ل_صفا ىمظعلا ةءامشلا ىهودومحلا ماةلاودو ءوملا مويلل ىدنعاهترخداىأ (كتءافشللل تامخو) هو 5

 وهىذلا لاب دل امة لعن || نولوقيءامك-كلاوهلءابمال رودصلاهةفاضاو_ىلتلا كاردالاو

 ةنطام | ساو أ اوثدشيل مالسالا ل هأن منوم اكتملاو عرشلا لهأو غامدلا ف ةلرسملا سحل ةنازخ

 سدلو ر وذلا لك ايش حرش ىفاودلا لالا هرك ذ6ما فاح ىفوايفبرط_ضءءاك-لا مالكن اعم

 موعىلا اهترخأواهتيفخأىأ ةزمهو:ل>وموة-_>ودعمةم> ءمءاخ(تأخو)ا هاي صفت لخاده

 اك هرة_صال |تاعاذشلا نماهو 4 وءاضقلا لصف ىف ىمظعلا ةءافذلااهيدارملا( كةعافش) ةمايقلا
 هاوررخآ[ث دد>ىفو) هذهري غتاعافش م4ناكنأو كلبق ةخ- سن ىفو( كريغ ىنلاهأبخأإ )مده
 هلع ىلاعت هللا ىلص هللا ل وتررس س>اصهنعىلا هت هللا ىذر ىادصلا ىسعلا نأ هيلا نب( ةقيدح

 هللا ىل- صدللا لوسر لاةلاوءذعم ران ىف ل اعنباهاور ثيدلا اذهونيثالثوتسةنسؤونمل مو

 ىلاعت هلوقف َ هنرعلل ثي دل ا|ذ هةراور لص لعاقلا كذب و(هبرىنعي فرشد) لهوهياعىلاعت

 فرط (ى موزه لص ل-خدب ةادوةاوصوم نموأدثيم (ةذملا ل-> دين ملوأ) باجل اب تراوت ىح

 نوعدس ف لأ لك عم) ءسخ(ا[نوعبس )لة دنت رمتسملا نمد ثاعن ملاح( ىما نم وهي قاعتم

 ةنملا مد اخد أيمن لب نو ثقانيالو نوبسا ال ىأ ذم احوأ نوعبس ةفص( بأ > مييلعس دل اغلأ

 هرخآ ىلا سلو هلوةمبع زر ارذو مهعابشامهنالمهعممولعجافلأ نوعبسفلأ لك عم هلوقومفاعركد ا

 هياعىلاعتهّشسا ىلصدنا ىراذلا فو ىلوالا قد رطلابىلوالا ةبسا مدعمنملعيفةوناثلا فلالاةفص
 اددلو نيذلامهلعا ل ةوهو ءدص نيذلا مهاءل ل ةفءالوهىفةءاحصلا ضاخن هندي ل__دكلذ لازال! سو

 نيذلا مم ل اهئ هدريخأو هذ اوضاخاعمهلاسو مالا هيلع رن كلذ ررغولا اوكرش لو مالسالا ىف

 نادهللا عدا هللالوسراب لا ةقءةع هللا ىذرة_ثاكعماةن نولكو ني م-هب رىلءونوةرتسالو نوةربال

 ثيدحلاىفو ةشاكء اهب ك ةيسمالسلا هما علاقف كلذ لش ءلاقفرخ آمان ممونمتنأل اقم مى اء

 نادعالو مهيلاعباسحالاهل 1 بسلا لك عماغل | يعبس ىما نمةنحلا لدينا بر فد عواضدأ

 ةثامعرأ غلبت ثيد-كلاىفام بسحدةوىناربطااوةبدش لأن اءاور فر تاي حن متايثح ثالثو
 نا ىفاطعأو) حاورالاىداحيف يقلا:باهرك ذمالك ثيدحلا اذ_هفوفلأ ةثامعبسو ف لف لأ
 هيفاني الق مهعيجاولص امد ومهرخ !نءاو كك ىد طد>هل اوبدحلا,ىلثدتالزا ىأ ( ىتمأ عودتال

 ةقوقلا هانئملامضد(باغتالو) رم: ملم لذااهصوصراطقالا صعد ىف ةنمزالا ص ءدىف مةوام

 هفاضانءاوجرخ اورم- غواولدراذاؤهةعاطاب طو رشم ل_هوأ اهتنب واغمرمتسا وأ اهعيج ةمالا ىأ

 م-يلعووقلاوةبلغل اىأ( زعلاو) مالاءدب.قوددعل هلق عموأو ىنيداعن نمىلعىأ( رصخلا ىفاطعاو)

 مولد وهتس ىذلاودءا اىأفرظالو !طملوع_ةمارهث ليق(ارهش ىمأ ى دن نيب يسد ب ءرلاو)

 صخ+و هنما ص اوخو مل--و هءلعىلا عب هلإ |ىل_ص هصاوخ نماذهوادب دشانو+ مهفاح رهشةقاسم

 ثيد-حىف بهاوملا ف هلوقن | عاذهبو راك هناسز ف ةدوج وملا هئادعأ ةفاسمدعبأا مالا هذه
 هلوةقوثدد-هلا اذ_هنءتةلفغلاوتحاهيفهتمالو سو هيلع هللا لص هلاذهنوكوبعرلاب ترصن

 ةدمصق تل :[مةءيلب هغل اممهيشوهمد عم هلب اقع ءرالد دشن ىس

 |رولقلا مّرهدق بءرلا سشدجو 00 هلهح شوء>هادع مزاعإو

 انورملا اوقرعامو حاو راو مهتم ماهلاّر_هل اونن وأو

 .ىقعلاىفةل ماش“ ءافشذ ةزيح مقدم ل
 هاور رخآثيدحىفو)

 نبا خسو ران اك (ةفيذح
 قرثد) اعوفرم ركاسع
 نمريس» (ىروعب
 لوأ):لبقنمموأ ف نصملا
 (ىعم ةذحلا ل دينم

 ىف 1 الفامز بر-ةبىأ
 نمىأ (ىمأنم)
 نيهداثلاو ةءاحصلا

 (اغلأ نوعبس) مهريغو
 فلأ لك عم ةلاصاىأ

 َق اعين (اهلأ كوعمس

 سدل) ةدامعلاو معلا

 نوكيالذ(باسح مويلع
 بادحالو باذع مهعي
 ىلا ةئامعس ىورو

 ةثامعيسل_>او لك عم

 تاما كفاملا
 عوختالن اىفاطعأو)

 اديدش اعوجىأ(ىمأ
 ثيد طحقو بدى

 (باغتالو) مهعيج كلب
 نلوىأ لوهلاةةيصد
 مهلصامسو دود بلغت

 مهلصأ ن*«مهذخاب ىأ

 قر تلاسلا ثودحل

 ةن-:اهكل ومالنا ىتمال
 مولع طاسال ناوةماع

 مهن ىوسنماودع
 ثردحلا مهتضبيحيبتسف

 2 (هرصن زاظعأو)

 ءاد_عالا ىل_ءةناعالا

 هوقلا ىأ(ةزءلاو)
 (بعرلاو)ةعمللاوةبلغلاو

 مهنا نءاذكو عب (ارهش) مهمادق اد ءالبءرلا مدة: ىأ( ىماىدب نيب يسن هلوقبهنباك ةقاسملا دعب عمفولا ىأ

 هيمأ موع ىقدجو. لب هنرذك صوص رغب ءرلاناهييتهردنتهيفومدقناملارهش



 ىق ناس رئامهو مةم عج مئاغملاى كدلالصأقق عقووة منغ عج( ما ذغلاىمالو ىلإ لجأو ىأةددشملاةيثحتلا عشقي (بيطر

 ىأ(ا ابقنمىلع)ىلاعتهنلاىأ(ددشاتا ريدك 1 8 ىلءانصوص *ىأ(اذل لأ وزهناو رااة حيف مالاك 0 ةءاردلا
 لاما غبر فرصو ةليللاو 5 ويلا ىفةالص نيسجتو ةسا حنلا عضوم عطقوةيودلا قسفنلا لد ةك مهيدل«ةيلك-تبوأ مهياعمعر دو

 راذ_ءالا دنع صخرلان ملنل حام ىعم نو ص قدوم معتوهو يتيبضت ىأ( جرن «ندلا قال لعجإلو و)ةةدصلا ف

 انثعض اردت كاف دروداورسلا بدير الورسلا ؟بهنأ ديما“ ١1 هلوقبهند هد .كراطذالاو مععلاو فينك

 ا هرب ره ىلأ ن نعو)انزعو

 ناقتو ورك ذاع كلةريخملا الما ودمعلا ف صاصقا|ابوجووةساح:ل| لك ضرقو سفنلا لشق مال_.لاو ةالصلاه- 5

 كل ا ردا مقرن رعول هنا مدد ةامانيلعلاهس لاق ءاعاروأو لد ا: !|عارب لوهرامعلا ىف 1 ءاممت الإ نهى : نماس

 )حج رح نه نمدلا فام اعلعج لود ُثادضوهىذلا ل <الهماهباوأ قامطهيق ل-> لاق دق هناىلع أدم < انللوةديزعىلوالا نم

 نالامقلالرتك صخرلابمهيلععسوفهت ءالورلسو هيلعمل عت هللا ىلص هل نالاتيلعلاتو قيضوةدشىأ ةيضرعس ةمأ 1 ااوةدعم

 هأورح حك ثد دح ىف (هذعهللا ىذر ةربره ىلأ ن نعد هع :لاوهالصل امصقورطضلل3: ملا لك اورذعهل الا) ةقلالاةريشم

 موعمأ]ءايدأ الا - نمهلوقبهندبو نهداز( ءامدتالا ع نهى :نمام باق 4 .!عىلا عت هينا لص دهن ء)ناذيشلا ّن مىطعأ) واولاب( دقو

 هندي ىلع اهرهظأة زحعم 00 لكىأ( يل !هيلعنمآهلثمامت ان" الانم ىطءأدقوالا) نمآ ) هلثم(امتان الا

 00 اعاوب لسا الملا اعىسومى هعك سا: !|١مهعاطأ مد

 تازجعم ماقعأ فالك هوضمبتض هوهرصع عاطقنابتعطقنا تان الاء/:ناالا هنامزل تسانمروثام | ضء»ىفو ةفو_صوموأ
 ابتاكر يدها تو ىلتةردعلك ىف 606 رطةضغةعطةنمري_غةيقابامناذ لسوعيلعىلاعتللاىلصانيدن نموأ ةحيمعلاتاناورلا

 ايحوهتتتوأىذلا ناك امئاو) هلوقبهيلاراشأ 5 نآرقلا ىهو ىنقيالاما ين اعمر هاوج نم رختستو || مهضعب ه.كوريثبل هيلع

 رو ىلا ةيست هعوتو هيءاد-تبالا غوسوأدت وهو نلاديك اتلَدلص نموةيفانامو (ىلاهلل اخوأ ىذاقلاىور ونمّسأ

 ديك اتلديفدي رسواولاوريخىلءأدقوألا هلوقو ىنةفصرورحماوراحلاوةيناوب وأ ةيضوعبتةياثلا | رهظالونامالا نءنمأ
 نان نرش ةقوصوملا وأ ةلوصوملاامولوالا هلوعثهىطعاىف ريتا ريمضلاو قوصللاو لافكإلا ناثلا اذ_هىف هحودهل

 ءاسلا ىنءعىهوأ ىءبهاد_ءاذلو باغ ىنعم نوضم نمآو هلربخهد_هدّوإ-#اواضنا أدم هل-ثمو ديأىلاعتهللانا ىنعملاو

 دا أ هيلعاواغمىأ هنن هلاحوأ ن نود ورشا راجع لعب دورا ومضلاو تمم ا

 لاو تعالو انامان قرم: فوط تي رادو وحارب دال | 0و تشم
 | "واذا ناكغاو)
 ةولتملات اب“ الا ن-مىأ
 نهعا ولأ ىلع إهمكملا

 ةحئاطقلا نفد ارت
 ىلا ف ة-غالبلاو

 4 :مزالا ق ةعقاولاءامالاو

 ةقحاللاو ةقباسلا
 ىل_ءةيفانلا ىعءلاق

 ا ىنسالا تافصا اوتاذلاةفرعم نم 000000 577 ل تافمعل و زااةفرعم مامن مدع "لالا جا واستولا و دمأ ةددنانل ةامعمدرخ 'الالاوحاوايئدلار ومأ ىف ةءفانلا ةمايقلا وب ىلارهرلاتاحمص

 ةداقأ عم ءةمعن ,رتلاءاغلان كلو واولابةخسن فو( وجر افلا هللا جوأ ) قبو مودة زج عمور: ايحو تأ( ايحو) ىتسحلا» امسالاو

 انا اا ا (ةمايقلا موب اعدأت مهرثك ا انا)ع ةونأىب هل !وىلوالاى مه ةيديقعتلا

 0 #ةفالاوءامنالا نم هعاوأىلءةلعتشمل تازجهمل نمىهلطعأامماظعمه:ةئوأ ىذا هويدا افاودايحال لاح ف تضقنأث يح

 ءايدنالاتازجعم سذج نهةربثك تازجعم يطعأ

 مال_اوتالصلا ميياعمايننالا ءىرشالاا هنو ىأىدارفارصُ ل ا

 اعابيلعدا 7 :وأهملع ءاالاى هل ثيطعاو :رحعم نمامهنأ ىذ :ءملاذا ريغ طعن هنأ :ءعايقيقحارصح سدلو

 ىأ (مهرثك أنوك انوكيراف)هاوةهيسلع سنت ناو ازرع ىقفرعن رهدلا فئاض ىندا ةوه
 ىهوةمايقلام و .ىلاةقادتا كال ةزجعملاهذهنالكلذو (ةماد علا موياهدات) مالسلا مهياعءايسنالا
 نمىلعهعيتاو مالسلا هيلعهي نمآن مةب رثك أ مزل سانلا ن هابياعفقونم ملكا نمور هاظةرهاب

 نعتباغو هبر>ءعىدحتلا عطقنا تاماذاةهريصعدة- صوص#لا هبزحءعقدصو ل سرلان مهريغب نمآ |

 ةاروتلااماق اهزاعاودعد كردي ةزجعممهمد-> تايم ذارابخالان موري_عك اريختراصو ةلاردالا

 ةفلتخم تاغ, تجرتو لددب 100 اود دلال عةوا نوادر طع عكا دقو امتنا ثنكازئاسوأ -هعتسا ب ءوامسلا ب مكلار 0

 انه ءىتللةلماش ىع (مئانغلا ىتالوىلاميطالالح هلوقل لحأى ألو مدل ءانبلاوديد كلاب ( بم (ببطو) ىأ( هنعىلاعتهنلا ىذ
 ةاوتلاو ءاضعالا عطقك هك ةقااسلا ممالا نم(انل آن هىلع] هي :(دد ثا اريثك انل لحأو) عزت مرمدقو ًّ :ءأ نعل



 اسيقبام) ىمظعلاةمعنلاو ىريكلا م1 هن" الا ىهوهرةصاخلا ىأ(هتزجعم.|ةبنيقملا دنع) هثل مك ثيدحلا ىأ(اذهىعمو)

 27 27 71 1 12 1 7727220117 ت15 1711117 1-٠ 10سم اة اال 1217121512 2177752 تال

 ثيدحلا اذ_هىنعمو) هاوقبراشأ اذهىلاوهءاحرهّلا قةحدقوال عما ءالا ىلع مالاكلل | تأ يسو
 نامزلاوخ [ىفعفربنآرقلان وك اهثاةبةدمىأ (ام .ةدلا تيقبام)ةروك ملا( هبزدع «ءاقبن يعقل ا دنع

 ىح هليل ىف هللا باك عقربو سردنب مالسالا ناهجام نيا ءاور ىذلا ن أه || نيةقيد دحر دح ىفدروأك
 هالاةذهللاالا هلال ةملك ةملكل اهذهىلاع اند ءايآ انكر د نولوقي سان مس وةبآضرالا فهنم قبال
 راع هعارهنالامأ هيكأت ةالرا ذا نممهيجنتلا ةفاكسنو امايدالوةالص نوردنال مهومذه موعفنءامةلص

 رئاسو) مدعلاك ءواقيرعسا نمزهناليقو لد لو خسني لرعالا سفن ىف هواي قةحم هناؤرهاظااورثكالا

 دار-لاوأهرمصءضارق 2و :اوأاهعوقو تةعقلادار ا نيحال تبهذإاهعيج ىأ (ءايدن الاتار>عم

 : هرجعمو) مهدعب لأن فالح (ا :رضاحاالا اهدهاي لو) هلو.ةي هندي وهدعب قمت لوهباهذب تمقذ

 طم < واه لعب ىأ(اهيلع_ مةي)ةينايب ,ةفاضالاوة نآر علا ىهىل اةزجعملاز :أرحعملانآرقلاىأ(نآر لا

 اهلععلطىأ (ن 00 لعاف(نرق )ساسالا ىف ام هيلع عطا * ىلع ففةو نم نالزاابب

 ىأر اكن مل ارمسكم (انأي ءااهري_غىالتودنلا 6 وددحىذلاس انا اونورةلاع.ج

 رع لسعات عا .ةونامزلارخآ ىلاىأ(ةمايقلا مودملا) 5 4 هرب غر ابخانال ىأ (اريخالاةدهاشم

 ذأ -هلوط: مالك ) ءاماعللو انعموثددحلا 1 هقىأ (هيفو)اءندلا فءاةيلاوديبأتلا ن :عةبأت وهو

 لا بذت ساسآلا فلا هتدبزوهراتخىأ ةد>وملاءابل داتا دلال هت

 5 2 مهموق ةبخنءالؤ هوءايشالا نيب نم ه عزمت كن "اكرا .ةخالا باختنالا هنموهعزن اذا همخت 1

 بأن ,رخ 7| د_هىوسهيف رك ذا هقول ةلوقلا)اهدماذاو در 0 طس نمانا ف ىأ(انطسدقو) ىببتن أ

 َنَع فوقو موهوهنس>و ىذمرتلاوهجام نبأو اور ثيدح ىف( هنعىلاعتهللا هرىلعر وي تازدعملا

 ن*(ىنلك)اعوفرع هلمعن ىأة باو رقأتسوىأرلا.لاق نإ عر هلههجو هللا مرك ىلع
 قنيعملا قف هر ىنعينوكيوبتسحلا ع ركد .|اوهو بي دف عج (ءابحن ةعمسسى طعأ) ءاسنالا

 ترد اع تا ىطعأ وهي اعىلاعتهّللاىلص كمدنوإ اهدار 1| رهودثادقلا تامل

 هتماةرثكل ةراشاو ملسو هيل عىل اعت هللا ىلص دلاكعزك ”نينرم بت لك لام عض مهاعج واقي رشالماك

 هللا لوسرلاة لاه -:عدتلا ىضراضي أى لعن ع ميعنويأ هاوراكءالؤببدارملاوهثارزو ىفةدابز جاتك ىح

 هةكقز ١ رآأت يطءأدةىفاوءارزوءامكمأ|ةفرةءبش ىطعأدقوالا ى :نكيمل هنأ لسوهيل ع ىلاعت هللا ىلص

 رذوبأ و دو ء-سمنمللا د بعو نام -ةعورعوركب ورأو نيسسحو نحو ىلعورفعج وةزج مهورشع
 هريص عدعت ولوقأ#ىالتخا «نييعتى عقودقو ىبت الالب ةداور فون اماسوراعوةفدذحو دادةملاو

 رشعةعب رالا أرسقن«و ءالدمل اوءام م اوءامحتلاهؤارز ووبطقلا هتقيلخ سوه ءاعىل عت هللا ىلص

 ةلةمسمةلاسر فى طويلا اهعجثيداحا ىفءالؤوب عرصتلادرودو ةي اردوةياورسدتولع ءالؤهعانه

 ىفقارشالا ةمكح ت>اص لاق ءاك-ملاو عرشلا لهأنيبهيلع قفتمنا عماذهنا بيجعلان مو
 دقوب ءوالك انطابو نيطال لاك طّةقا رهاظاةرمصت» نوكيدق هناوهضرا ىفةقياخ نم هلندبالهرامك

 لاقام: امز فدل هلا ضءبهركن ادقزرتزعلا دبع نير عوركب ىلاكنيدشرلاءامنا اكن يتنخالالا نيب عمج

 ثوغلاوةعب راةدمعلاو ةعبس رامخالاون وعد د[ دل وعيشءانج:!اوةثام " ءامقنلان ونلاوذ ود

 ىل_دهللالوتير ضيقامل للاقهناماللاوةالصلاهيلعرض لا نأ نعىعوطملاركب وبأ حو دحاو
 ةماعلا مولا يت ىلع ىدمعالت يقي ىديسوىهلاتلاقوأهب رىلا ضرالا تك إ_سوهيلعىلاعت هللا

 علا لكلا كلا د كازو ال1 رش 31 يرش 527 كاكا ضار 110: 3101 7 1 و 2 ١ لأ ا 11 يطل ع حس تس للا

 اهءاع ,.ةلهىأ (ايندلا ١ أ

 (ءايدنالات از بعمرئاسو)
 (نيحال تبهذإاتيقب ىأ

 قاهعو- 5و ني->ىأ

 اهدهاشد :لو)اهيدن :ةأمح

 لاحىأ (افرع ذاحاالا

 اهتدهاشمتتو وابتناعم

 ىأ (نآرقلا ةزجعمو)
 لك نودةيقأب ىءمد ىتمم

 نرقا,لءفقي)ةزجعم

 دعب ةعاج ىأ( نرقدعد

 (انايع) ةءاج ضارقنا
 هن نع ىأن علا 59

 ريا سدلذا (ارمخالا)
 مويىلا)درواك ةئياعمللاك [|ْئ

 انايعابيلع مهب ىكدلا
 وهونرقدعدنرقاريخال

 ة>هعملا لوصالالملااعغإأ ٠

 ن0 ُّق كا (هءاو)

 ىعملا اذهىقوأ ثردحلا

 نمىأ (لوطمالك)
 (هتءكاذه ىربا!ةهج

 انطس لق وز هعصالخىأ

 ىقاشتطاىأ (هيقلوقلا

 ىنعملا اذ-هيفىأ (هيف
 مالكلاىأ(اذهىوس)

 بابرخآ) ءانمدقىذلا
 هرخآف ىأ 6 دل

 (هنعىلاعت هللا ضر ىلع
 ىذمرتلاو هجام نبا ءاورأك

 ىطعأ ى:لك) هدشحو || ةمايقلا

 ىزاححلالاق (ةعّجس

 ديزو تابت تا مهووأ ف يك# هنار هاظااو ةعبرأ ىوربو

 ابي رشعم عب ميرأ) مالسلا هيلع(ىيبن ىظءأو) ءاسقفرءار زوةياوريف



 رعورك أ ةرجورقعد وىائب اواناىلاؤ مهن ءانلق ىذمرتلا قلو (مهنعحلا تما ىطررات عودو سم نياوراعو ركبورأ مسخ

 ىناسملتللاودادةملاورذا.أوةفيذح مهةلمك_:دازوابعصمرعلادبعنيا رك ذيل ودوعس نب اوراعوناماسولالب و معنيسع همو

 ةزح مهورشع ةدرأت يطع دقفاوارزم بغا بقتةعبسقوأ ولأ دنالا نم ىن نكي هظفلو هاعوقرم ىلءنع ءمهنوأركذ

 نوةلاوذلاقوىع منالالب ونام اسورا عوةفيذحودادقماور ذونأو دوعسه ني هللا ل. ءورعوركتونأ 9نيس>و نس ب>و ىلءدرقعجو

 وبأ ىحود حاو ثوغلاوةعب رأةدمعلاو ةءبسرايخالاو نوعي رألادبالاو نوعيسءابجنلاو ةئاسمالثءابقنلا ىلاعت هللا هجر ىرصملا

 ىلا تلات ضرالا تكي ض قال ملسوهيلعملاعتهّللاىل_صهللالوسرنا معا ه!لاووهعم ماك: 6 رض لا ىأر نعىعوطملار 5
 كح ولقنمةمالاهذهن م ةلرهظ ىلع لءجأاهيلا ىلاعت هللا جو |وةمايقلا مود م5 ىلا ىن ىلع ىذ؟ 2ك :ه ىذيسو

 1 ل يسيل ب بيب بيب يرييييريريربب7ببسب7977 إ9إ97ٌ؟7؟!#7#9+97ة##174# 77 8 ا مهيلعماينثالا بولق

 تلاقف مهنمكلياخأ ا لءايد :الاولق ىلع مهمولق نمةءالاهذهنم كرهظ ىلع لل لءجأا4ىلاعت هّللالاقف || ْم2لاالءالثلاو

 ةعيسوءامقنلا مهو رش عوداتوالا مه ونوعبرأوءامحذأ |مهو نوعيسوءأب اوالام هوةثامدلُت لاقمه ل 0 تاق ةمايقلا مو لا

 نملمت' و هنكم تالا نمدحاو لعجتاماذاف ثوغااوهود-حاوو نورا لا مهوقثالثوماقرعلا مهو هوةئاعالا ”لاقمهكو

 ا 0 رالي نمو رشا ىلا نيعلرالا نموق بلا ىلا ةرتعلا ن وةنالثلالا 0 8
 رعور كب وبأمْمم) دوصلا ىفخ فني ناىملا اذكهوةئامثاثلاىلا قال ار ئاس ن مونيعب الا ةئاه* مر ؟وءامجلا
 وهو( ليعلا ةكم نع سدح د قهللان ال وهيلعشا لصلاتو) ”الذانبدقو 0 ءابقثلامهو ة ةرشعو داتوالا

 هو نوءيسو ءاماوالا

 ءاقردعلا م مو ةعمشو

 نورا هوةناللو

 هن الما نملق:ثوغاا تام

 نم ل ةنسناضمر مدع عشان ةعجلا موي ةكم حتت مو» : هلا عرش ىلأن ءناخر كال ور روهشهثددح

 نع ا 001 جلل لاقل ةنضد وتم وفءاتو فاق لكفلا# اور فو عه سدح ىنعمو ةردشلا

 كلذوفءلظحالمتلا نمرومامهناحلا: :راشا ىىطلس ل ةيولو ل_بوهياعمللا ىصادجم(هلوسر اهياعطلسو)
 ةكمىأ(اهتاو) هد نجود همن م نم «_تموملاو)ةناسفنلا ضارغالاو ظوظحلا نعهتهازما هسفن نم

 اهعرحتناىلاةراش!هيذو نا ىرخأ والدب 1ةخفن قو( (ىتمأن < اوم ىدعب د>ال ل تال) 0 لديك ستجاو

 ةعساازنملةنوثوغلا

 ١ را هون الثا ىلا
 يسر لا دو حلالا
 نبا نود لالا
 ةئاعالثلا ندونيعيرألا

 رث سنهو نيعبسلاىلا
 ةئاعال_هلاىلا تالا

 ىف فني مويىلا اذ دكه
 خف نبالو ىدمتاروصلا

 لوةينمضرالا وهف
 هاالاة وقالو لوحالو هللا
 هللازا) نيد.هعااىقك (ملسوهيلعىل اعتهنلا لص لاقو) نيدلا مود مهعمان محو 8 نيمل لا صاوخنمهللاانل هج

 اراهظاكلذناكوانمآ امرحاهأ ءج واهمرح هنأف مالسااوةالصلا هيا ءميهاربا نمز وهلا معى باس

 ل-> ناكورلاهلحمّللاىملعأ افا ىأ( راجت نمةعاس ىلتاحأامناو) ه.كحوهماعفقءدامل
 ةعاسنالهنامزلال هن ةعاسوزعجوعسمّدلان مكلذ ناكو حم هلامود راهن نمةعاس فا يفىللاتقلا

 هذ_هوكلذةفدح.ىملال-؛همركاوهرخآىلا ما رح اد لا دنعمهولت اقن الوىلاعت هللا لاوأ[ك ةقيقح
 ةمايقلا مو. ىلاامارحتداعمثه. .قدأ ودو تيد هوك ماك د هاو ساعت ا ءادنعةمككمةب "الا

 نملطخنياك مرا لا ن هل ملسوهيل عىلاعتدتلا لص هلاةقورخآ ق قرط نممانعع ىورو

 اخ .ةناكولواخسن نوكيقه تمرح مدة: ىلعل دب تلحأ هلوقنا هيا ءليقو فلسا نعىور(كهمئاصخ
 لاحضلاو ةدات5 لاووىلاعت هللا ةقردتست ورا لاكملو جااذملاعمدبلا اة نوي رومسأ

 هللأ ىل- ص يل عقبأ وك_ءواهانعم ؤرخأت انآ أنو مهوكدج ويح نيك رشم اولثما هأوعب ةحوسمأ معا

 صضايرعلا ن عو) لاحت هللادجز فاش ل لاقدبو صيصختلابهرصتل هل لدالو ملسوهيلعىلاعت

 دانسالا حيت هنا لاقوك ااو قييبااود أ ءاور شي دحهف (ه_دعىلاعت هللا ىطر هيراسنا

 1 0 ا ل بج سس سر ب و دج ب ييعوو يجر توب يب يو دمج صو وو ص ير ويح وج وج ومو نوع

 صا رعلاو

 ليجس نمةرأ < مهيم رثليبانأ اريطدهللامهكاهاقةيعكللا سب رخدا هش حج ىف ىسحلاةه هرب |هيءاجال ىأ(ليغلا ةكمن ءسد>ل5

 ةخسىفو(لحتملاهناو)ةرجحلا نمنامةنساهوحتففاهاهأ ل اتقن مهن ذأ و اهملع هما أن مه رمأىأ(نينثملاو و هلوسرارملع طلس ,(
 ةميغلا نمتافتلا هم .ةوىحدلا لصأ ىف عق وك ىدعي نمىأ(ىدعبدحال)الوهوافورعم ل م”<لعفلاو لحت نا ىرخأىفو لدتال
 مهرك اءركداذك تندحا | دلاوأو ةفرل ود. | ىلا هت هللا ىلكهللالو سر لام ةيد-أ| ص خرت نافىنءن(ر امنم ةءاسىل تل -ااكاو)

 نالراهن نمةءاسلا.:هلا للجال هل تاحأ هنأال لادا جال مارحاريسغب هلوخ د ءالذ.دارأ ةضراعلا قى درعلانب ر كيوب لاوو الاسجا

 هللاوانبهذمدعاوة ىلا بزقالاوهو ىبتنا عاجالاباهم5 ملا فام جوماعإ واراقك اري اول هدبجا اورد ادءالال- ذاق لاتقلا

 اهبتامو ماشلا ن نكس ىماس فهلا باهت أو ةرادتلاباكا ن هو هو( ةيرا-نبا) هلوأرمدكب ( ضاب رعلانعو) ل-أ ىلاعت



 داولا:يتمملا جلا ىاذك (نيينتلا ماا 2 مئانوشادنع ف الو قي ةوهياع لاه هلالصةللا لوسر كعمشلا) .
 ا: 2227272 يمسي يب يبي

 لس عقوو ةقطا ءلا

 هطيضفواوريغ ىحكدلا

 وهو هندل ىن_عمب نونا

 4 هيملادإ | 0 .

 اخ بواد

 ال وتل ا ا وهل--> ومو سم هاي ءارلان وك ونيعلا سكي اي رعلاو

 ا متاموما هلا هص هوك ن كسممعىلا هتهللا ىدر ةقصلا لهأ ةباصعل اراك ن نمهوهوةيه اعلا

 ىلع ناثلوهغموأ هي أحل ج(لو#, لبوه عىلاعت هللا ىل_ص هللا لوسر تعمس)نيعبسو س# ةنس
 د_يعىفا) هنا ؛مدقوةمسر علا قرح نم هكر هداك ةعوم-اريغلاتاوذلاب ىاعت اذا عمسف نالألا

 7 .اعىلا هت هللا بص هفصوتا 0 !!ءلهىلع مدق(نييدنلا متاخإ) ب وةكمهنلا دمع ىف اورو (هللا

 0 :فاسا ارتداو هلضقومللا مركصض >؛اهلاناءاهناوءاو هاممدنع فرش *أامأىلاةراشاةيدومعلا سو

 كش ذا آهللاديعىلفالاقاذإ ومال !اوهالصلاهم ا واحسن

 هل 0 00 ذم ل ذجقل مدا ناو مهن هبنمومهرخآ | أهدتكو ةداعلا| ارسكب متاخو هب كيد الا

 هنايدرم أل وان انلسو هد .اعىلاعت هللا ىصربخأ مث لدحنملاو ردا |ممو اناس

 ىأةوعدةخ سن ىفو ةيرلاك دعولا ى 8 ا هلا لادلا في فو نيعلا رمسكد (مهاربا نأةدعو)

 5 الهنا هللابمتقتلو ميتمالوسر مه ثعب 1 ا عل ؟ءلود ادرك دالرتمل انر هو مك .

 لع نااعدهنالمدسملا ما ةمسد اعرف تعج رد ءادعو كلل ذلءح

 دوادك هند ءرذ نمءايدنالا نافال-سرعهريغاءهامهتي رذن م نكح والوسر ل عمسأةنرذوهك هرذن م

 (مي نب | ىمبعةرا ثدو) لسوهي .اعىلاءتهللا لصد هنوك ن يعتق ليعمس|ةي رذنماوسل نامل سو
 ةراشدلا سقت هلءح ود جأهمسأ ى دعت ن ا :لوسرتارمدمو لاك هأوقب 2-5 لا عن هلزأ ء اك ص 5

 قنوك وروددملا ىف .ععر لص م م ءاوريشدلا ىطءياماهمضد و ىرشدااكر دصمءاملا مسكت ى هوةغلامم

 ىلعو اذه ىلع 82 مل ا 1 مر كرت ريخلابتصخ مثتةلطأاذارمثلاو ريما

 تقدرو لا درو ساعت ولاةرمشن ىفاهريشاسا راشد تم هسوتديقاذاوأأ ءاطمة قمه ود ىه لوالا

 هرمنا ريغ كلذ نالرب_كاو بطال لهج وقدصلاب صد ةرا ثدلا نائعرشلارصلا اق

 قايد ل_صالاوةةيقحرك ذاميقر اصدنأالا 0 ريخةغللا قى هوحرفل هج ولا

 2 رقد[ رغم ءلذلرسأ اكانر طاضغنآ رقلاأ رقي نادارأ ن«لاقأل هوه .اعىلاعت هللا لص هنا نمثيدحلا

 ا راكفهن تا هسا ولا 0 ع ع

 ىتا 5 د تتددح تح م دنا لاوول مهنا اعل اع ل

 قفقد- صلارك ذب در وامهد- 1 سيل ةهيفخ سدل ىلع ةا-واامنازو هنا زوق ةراسثدلا "لتنال |

 رهطىذلا هناللوالا قةعرحو هدرز مود-ة.ىفرشد ك* ء!هديمعل لاوولاولاو 4 *ن 7 هموروصقهيفوةي ادهلا

 ذارع- لاله ةطورشمةراشدلا نا إعاذهن هوك أ[ باذعب مهرمد واع |!نودورمخت رورسلا

 مع لت مالسل اوةالصلا مهيلعءايدنالا نا ىلعةلالد ثدب دا اذهىقولاوهملعامب ريغت الرشدلا

 نهؤمىلاعت هلوقرعس فت قف اشك !!ىف هلوقنهصوصخ سو هيلعملاعتهّتلا لصد جانيدن نايتاباو زبك

 للا رحاهموةملسهيخأ ىنبااعدهنعىلاهتهللا ىذر مالس نيا نإ !* فنهقسنمالا مهاربأ هلم ن ءبغرب

 هننم نذدجأ همساامدت لل ءمسأدإو نهثءايىلاهارو* !!قلاوىلاعت هناتماع دقلاقو مالسالا

 ماللاوتالصلا امهيلعد هع ىسومةراشبف ع رص هنا هيقن ودا موهقهن نمو لنمو دشروىدتها

 كلت لازقةاروم !ااو زكر ملا لاهال عصا ترس 2101 ارغلا ص: فلا ةموهو صاخم اهم ..اي د

 | نمىدينيب ىلادصم ىلا عل : هلوقل ىسدعدعداذ هناك انالوةنانالمثدملاوه ىسعناعصو ةراشتلا
 باد لا كا الملا 1 لا طع اال لب اا اطل ويوم يل 1 نا ول دك 0 ع ا دم

 رسكت مالا يدنا

 أمه ردات تفر 5

 مدآناو) ةعي_سلاىف
 هناناكاوىأ (لدح:
 وأ(هتنيطىف) طقاسل
 ةلاد_كلا ىلع حورطم
 ةءاصلا صرالا ىعو

 هك طددا رااد

 3 ريااوعاملان 5 رمل

 راهلاو نالرعخل دجنمو

 ىأةدعو) ن اي ناثريسخ

 نيعلارتدكم (مييداربا

 ىأ لادلا فدفذدتو

 هكر 'اعدىذةةعدد--عو

 مرق ثعداواني ر هلوقب
 هيلا ممم الوسر

 ةحسذ قامءدد هول و

 ردصو يهاربا ىلا ةوعد

 ريسخاسو ثرد- 42|

 ىدابوأىرعا داني
 هد-عوهى دع وق ومت

 هزيغوك احالو مهاربا

 كلذلب واب ك.ةدناسو

 م-هاربا ىأ هوعدوه

 الوسر مومو ثعباوأني ر

 ةراشدو)ةبأ الا مم

 اى( ع منا يدع
 ه_:ءةباك>ىلاعت هلوق

 نمىاي لوسربارشدمو
 ماشلاروصق هلءاضأ رون اهجرذ :نمجرخهناتأر ىلا ىمأ اب ووك انادازودجأ هما ىدعد ) ى مش 1 (

 فيعض هدانسأو او ردحأ مب رم ىلأن يار كبابأ نا ار ى-هزلاه بقعت نكلدهحض و



 ىلع سوهياعىلاعث هللا لص ادهش لضف هللا نالاد) مت اح ىلأن ياو ىمرادلاو قمع: لاداوراك(| م ءىلاعت هللا ىذر ساب ءنبا نعوأ)

 فز سابعنباباحتأ أ اولق) نيعجأ ى(مهيلدمالسومتاتاواس«ب هنالا ىلعو )نيد رقملا ةك_ئالملا نمىأ (ءامسلا لهأ
 ىزحجن كلذك موجب زن كلذفىأ (ة..ال هنود نم هلا ىفا مون ىلةين هوءامسلا لهاللاةىلاعت هللا نال ةءامسلا لهأ ىلع هلضف
 هللا كلر فل ىهو(ةي"الاانسمماحةكلانحتف ءانأ ل_سو م4 هيلعملا»ت هللا لص ده لاقو) نيملاظلا

 05 2 يشتت ايش 1تتتتستسلُشُل يي يي يي 22 امو ْك.:ذنممدقتأام

 ّق وقاذكو ىسومىخأ راشد لاقلالاو ههل_قةراشدلامد- ءقهرهاظ ىسعاةراشرلا ةم_سنف ةاروخلا

 نيهجونم حرص ريغ لبدراوريغا دهلوقأى متنا ل يختنالاو رونزلاوءار ولاد رينا بطلا

 3 ص لق هيد :هرمشالاماهاحوأاهلك َة 4 وأما سك لا ىفليخالا لمقهبارعش ا لوالا#

 ذا ىذال ث < هيفورخا#
 4 اعمل ىلص هلىلاعتلاق
 ا را :٠ ءلاض |١ و

 انههرف *امتدروأ ةلاطالا فوخالولو رقطنما اففاحلارشدلاريخ ! مدل اره مأ جلس 2غ ل هيجي < ءاباتك كلذ داك ع 0 |
 ا ( ذك ن--طذحعب

 نبي واهنيب قرغلاوةراشدلا ىنمهريدتمدعنم*ئثان مالك ثيدحلاو نآرقللفلاخعمنا هاوةنأ ىلاثلا ماا وعلو
 0 ىدام نمز فرخ عفن ,هيفاعراسرمخةراشنلاو سكعالب ريخدر وامىلء# هر اشد لك ناف 0

 مهماعلةراش كلذ نكي مأو لل_سرامد: نسب م ىسعل مق نهناك املوةنحلابةراشدااك امي ر
 ناماسدك لسوهيلعملاعت هللا ىلصاخي دناوكردأمهوتموموهتمأن اق ىىسع فالك هك ردا
 د ا و نم ءاوودملارا داك هع اىلعم هلأ ةحو مم ههعمتأن ,هراشن هيدرأ 50 هوكلو

 ىلا هاور ثيد_-ىف(ام,معىلاعت هللا ى ةرس اعنا نعو) هقر ءاد_لامنتخأنءاالا صنلا

 0 ةرضغأ |١ ناعمو

 ةحصعكالاو هي ريدم

 د سر لا
 3 ادإو هيب
 3ك الموب عل : (ءامسلا لهأ ىلع لسو هيل عىلاعت هللا ىلصاد م لض“ هللا نالاذ) متاح ىلأن ب را يت 1
 ةكلل جيجل سويا عىلاسعت هللا ىل دل وصفت هن ملعي .ةضرالاةك. الم لصف مهو عقلا 00 ' -

 صاوخ ل مْضْفتب سل اةلاة_عفاشلا نم هى حم ل |وةلزع_ءللاوال-- لا كا 0 كد 6 7 1 3

 ادرغ(مواكءايدن :الا ىلعو) ق أيس اك ضرالا ةك_الم ىلع مهل ضغت قاوقلت مملوء :الا ىلعةكةالما 0 7
 سامع نبادن ءنورضالا ىأ (اولاق) رك ذعف مدق[ك لوالا هصو كج ةلاهحوالك ةعومش لا ىلعو ادرؤ 0 520 «:لاو

 اديدهجت(موجهيزحن) لذ اسقلا(كلذف) هريغةيها ذم تدشين نمىأ(هنودنم هلا ىفا)ءامسلا لهأ نم 0 5ىبهتتا ىأ(مهنملقي نءولاقهللانالاق)هلءادوهبسامىأ(ءاهلا لهأىلعهزضفاخ) همالك!نوعهاسلا | 900
 انا تسود .اعىلاعت هللا صدمه لاوو)ىلاءتهدمحو لاميظعتو 2 ارشلا رمال« .ظفنو 00 0 دعا هلل ىل_-كهناوه

 مهلاثوعبم هوهيلع
 نا دار
 لزن ىذلا كراس
 هد-سعىل_ءناقرفلا

 اردت نءلاعللنوكبل

 يطق ةك.ئاللل هرازناو

 ىناممهلقي نمو هلوقب
 هيز كل ذق هنود نم هلا

 ىلع رك ذام.ةةلالدالهناهلعدروأوردصتامو ردصا ذا اومريغ هلاروقغم عش ) الاثلان >5

 نطمحيل 0 1 ىلاعت هلو5ىف هل *عهبطاخ دقو مهتمصعد عطقلا عم صر | ل, دس ىلعهنال ىعاملا

 ص دكا وأو حدو +يجباذعد ضرفلا ليدس ل ءمهددههناةلالدلاهج ولوقتن كلو كلع

 انلسرأامولاقهتلان ا لاقءايدنالا ىلع هاضفاخاولاو) ل هاتف همدمر نعود ءمهتدسر طاطتفا ىلع لدي اذهو

 3 . الاهذهنا ىأ(سانالةئاك الا كلاذلسرأ امو لسوهيلع هللا لص دم لاو هموقناسلب .الالوسو ع ند

 د لوءةمهفصةفاكوهموقيلوشر لك ةلاسر ص يصْتو لسو هيلع هللا لص هتللسو مومع ىلع لدن

 ١ 1 ةلاتقا طر سامعنبا نا لصاحلاو هن قلعمم سأ: الوةماعىأةفاك ةلاسر ىأردقم

 هناد-هوق 0 مزليال هناىاةيالفأببلدت اف صوصخملاو مودمعلا هي ”الاوزهأ] - :

 1 تا ا ا اللا قوص مالو ماك هثال- ىلع ما للدلاو ل ءاددالاره_ةىعدالفرهاظلا ىذتة«ىلعهنال مغلالا ل نك تاكو
 نعو) امولاقىلاعت هللا نا لاقءايد:ألا ىلع هاد
 هللاىل_صدمحل لاو) مك-حازب زعلاوهوءاشي نمىدبيوءاشدن رم هللا لضيقم ةنيميل ىأ )هَ الاهموقنأ اناا و

 رب د5: ىلع نيرخ ”الاونيلوالل لماشلا موعسانلايدارملا لاقيدقو(ساذلل 5 )ةءاعةلاسر ىأ(ةفاك الا كان سرأا مو !سوهيل عىل ادت
 القددم نرجج ءاح متةمكحوباتك ن م52 هللا : 1| (نييدنلا قاثيمهللاذخأ اذاو ىلاعت هلوةنمدافت د اك نيرخأم | ىفمهدوجو

 دعب مال- ناهس لع ىسعةمدأ“ ءملعفلاب ع قي اكو عاش |الاهعسوأملايحىمومناكو ثيدح هيلاراشأ اكو هنرصنتلو هءنئمؤتل كعم

 هلمأن مهنوكب ارخافمنوكيو هتعيرشا هلورت

 2م



 م-معملاعتهللاىضرةيواعهوناب وثورع نبا نعىور اش عااكنيةلمهملا دقنيعنوكسو م مختفي(نإدعمنبدإاخنعو)

 نمارقننا) ىرادلاو دج أ هل_صوو ق>سا نباهخعحج رخادقوةةسا |اةءالا هل رخأةحيدست فل نيغدرأ هل ءالاو مويلا فحم نأك

 لوول ةةيصد (هوذىور . ةوز ةلرعأ ًادبمىأ(ْك فن نءانربسخأ هللا وسر ماولاق و هيا عىل اعت هللا لص دهللا لوسر باعت

 حنفي (سوأ نبا) كوالا لادلا د د_ثب (دادش و) ل ولج ىلا دك هنعىل عت هللا ىذر (رذ ىلأ ن ع) ىنبمال ىنع ٠ هل-ث«ىألاحالواولاو

 7 ىخأ نبا ىراصن | ىنادءا رلابم ارح نب رذاملا نبت باث نياوهو نوكسف

 هلوطي ىهاسلا دمع نب ة.2«نءىهاسلا نجرلا دمع نعءدلاخ نءالصومدجأو ىمرادلاو السرع ق>سا

 نا) ةثامو عب رأة:سىوتو ةبادعلا نمنيغمس كردأمهداهزو نيعبا:لارامك نم جبان ىدج نادعمو

 ٌكناشو كا نءىأ(ك سفن نءانربخأ هللا لوسراياولاك و هيلعمللا ىل هللا لوشر باد أ نم ارقن

 هحرخ أ هنعهللا ىذ رىاهتلاىرافغلا(رذ ىلأنع)دلاخ:| اورام ود ىأ(ه ود ىوردق وز ماءادتبانم

 نينا + هملاب مارح نيت باث نبناسح ىتنأ ناو هو مارحنب رد_:هنيتباث نب(سوأ نيدادشو) ىرادلا
 اهح رخآءةعةءاورلاوهتعمليا ىحر زيسجنو ن اة ةنسماشأاب قوثو سدة تدل |رن نا نية>ومنملا

 هلاس نا سوه. ل عىلاعت هللا ىلص(لاءة)اض»أ مءنوبأ هجرخأ (كلام نب سنأو) لئالدلا ىف معن وأ
 ىأ ناببفطعوأ ىأن لد.( مهاربا نأ ةوعدانأ) كلذب ىرمخأ ىأ مهلا كل باوج( منه سفن نع
 هاوقىعي) ماعد يذلا هثبرذنمهنانايماو دا ىلعهقالطالبأ هنارهتهذوةغااة هام عوأهتوعد رثأ
 هالصلا هيلع (ىسعىرشب وزةياغلا هيوعد فلو سرلاب هدارالاوهق(ممهالوشر مق ثعباو انير

 تاعجو هاوق عمن ل ءوهفول قال عون هنالرولسالاريغقهمأ اب قردارأ( تأ تأرو) هناي مدقت مالسلاو
 لمتحيا ذهونم#ربت ءقوايؤرلاةىةءضو ني>ةباو رىفو( نتاج ني>)مدقتاك ةالضاا ىف ىنيع ةرق
 مذ: (ىرصب روصق هلءاضأ روناهنمج رخاوما) هلوق هيلع د فوذ م ىلرهلاوةلظةيقب ؤرومانمابؤر هنا
 اك اريك ءبرةبدادغب ىرق نم ىرخأ هدلب مسااضي أ ىهو اذه. مدلاعأن «ةد-اب رصقلاوءاسبلا

 صضرأن م) هلوةنالج_.كري_غوهو مزراوخوأ ةيراسق اهنا ليو نارو>ةني دم ىهوتوقاي مدعم
 احودفماشل ادالب لو أ ىهو هدو ةنيدلان ب ةنودماوعا ع_يدعلاو هلثاق نمةل_ةغوهكمانأب (ماشلا

 ماش ىرخأةغاهيفو سارك افلا لادا زو< ءةزههبفورعملا ماقالا ماشلاو ةرمشء ةثالث نست ح5
 نءاضرعوسأبانىلاليةوتارفلاىلاّسب رعلانمالوطهد_>ومهرثك أاغابأل وقرقنيالاق دملاب
 هيلعىلاعتهّنلا صول خدو نوريثك ةيادعلا نمل خدوهةماسامو مورلا ارحىلا ىملسو( ما اخأ بج
 نيح ةرموةرسم |همالغم مةكد هيرادت ىفةرموارعت مارا بلاط ىنأ هع ورع تارمعبرأ ممسو

 ني>هلاهت_ ؤرامأو هتعضو زي > ةقية-حروذلاةذمآ ةيؤررك اسعنبأ لاق كود هوز غىف ةرعو هيىرسأ

 تدنأت يدا ىفدرواك اهنالهتءضواذا كلذ اهلا ىةح مث ىد هاولا هلاقاك مانملا ف تناكق تاج
 هتأراماه هللا ذل ىرصبروصق الورون هعم جر 2 نا كلذةءآوةمالاهذهديس تلج ٌكنااحل دقو
 ىأ لووج'ءانبلاب(تءضرتساو) ةسدقلا ىذارالا ىف تف لوأ هنال هصيصتو نسح مالكو هوالوأ
 بيؤذىلأت خةيدع_ىلا ةميلحم همم هدعضرأ(ركب نيدع_سىنبىف)اعيضرنوك نأ أت بلط
 نورو-؟ك دمةعاضرلا نمةوخأ هلو سل ىلأ ةالو 4-4 ونهنعصرأ ملعب ةعافر نيثراحلاةبج وز

| 

 تامو سدا تدب لرب تبث نين اسح

 كلام نبسنأو) ماشلاب
 ميهنع ىلاعت هللا ىذر
 هللاىصىنلاىأ (لاقف
 باوجى مس وهيلعملاعت

 ىأ(مدن) مسعم 1

 ناسا ىلع قود نمرهظ

 ةوعدانأ) ربغو مهاربا

 مهاربا نءةياكح ىأ

 هرادتقاو ليغم_ساو

 لوحملا اللوان
 ىأ ( مهن ثءباوأنب 1١

 ةروك دنا عاطل مالا
 الوسرإ ةيضاملا ةي"الا ىف

 نماهمو ثعس لد( مهم ٠

 ليعمسا ل دن نمهارذ

 ه2 ءىلاعت هلا ىلص هريغ

 هببا غلا وهف لو
 ىرثدو) اهغو_ءد

 نيح هنراشبىأ (ىسع

 ارشدمو هموعل لاق

 ىدعب نم ىناي لوسرب
 ةخ_لد قود جأهمسا

 ةدحوملاب ىسدعى رشي و
 رهاظلاو ةفاضألاءابو
 هل قام ةغلاذط ضعت هنا

 ءابلاب (ىتاجني->) ةيمانماب ورنا مهوتيالُثللود_لا لعلو ىأاب قدوتاناورلا ضءىفو( أ تأرو) هلوق متاليناكناو
 ةلالزدشا ثيحنمادجد وعبق ةيمانماب ؤرلانوكىحدلاربودامأو نير ىلع ل ابا ههعج نكي وىنتعضو نيح ةياور ىفوةيدعتلل

 ىأ (هلءاضأروناتمج رخهنا) اهاضئقمب لمعت الى>اهياعادمتعمتساءايدنالاريغاب ور نافاهتي ورب ملسوهيلعىلاعتهّنلا ىلص
 تح>:9ةشد ملوأى فو ماشا اضرأن م)ناروكةنيدماروضةمدلههمنوك سم دحوم مضب (ىرصيروصق) رونلاكلذل رانئسا

 اهدرود ةوةريشع ثالث ةنسهنمنيقب س#لوالا عبرلا رهش ىفكلذواح د
 ع ىأ(تءطرتس !و) نيترع سو هيل عىل اغت هللا ص

 هإ ةرصولابعضوم مسارمدةلابو ةمجعملاءاخل ديد شتوةزمهلا مضداخأ هلوق )0 ةفورعمة إي ب:( ركب نيدعس ينبيف) اهيضر



 ناذلادلوةموبع.جءاهنوك سود دحوم شفت (انلامهب عراة ”ودب فلخإ)اءاضرىأ ( ىلخأعمإلانأ تنك تاقوأ نيب ىأ (انأ تف

 0 الل ةدالاح .زعملادلوع هالاو ةملخأ ارا.شعاب هلعاو ةءمدم ز رمءلاو ناضل ادلو لِمق و 0 و ١ نك د لح

 هاو ىلا ريجامه لي ةقْنمأ ار :روصيلعىأ

 07 .٠ رو>و وءاط حقي ( تسطد ١ واح ىأليئاكيم

 ةماعأا 1 لاو نك

 ل م ط4 قأو

 نم نوكيفوردعم
0 

 (بهذن 7 ءان زيتا

 ظ>ناهذرىا اك

 ةمصعه-_:ءناطيشلا

 4 3مل 2 ن 0

 قاسماتا لاه

 زاوج ىلع لياده فو
 هةعاطأا الا كيتع

 ََن ايكو 3 عنا

 تهذل ١ لا هم' 10 ا

 45 :العأ !مارحةضفلاو

 مالا نك 3

 1 د

 م

 الفنزومؤيامنولعفي و
 كلان ناءنالا سأةد

 ىوغلارك ذدقو اذ_ه

 هللا ىخر سامع نس | نع

 هلو-هىفاه_ع:ءىلاعت

 مير نم ةنيكسهيفىلاعت

 ندم هك ىحه

 ٍبولق هم ل عل ةنحا

 مهما :لية(لاحرةنال رح ]ثد دح فو )في صون ب دكر ب( صين بايت اهييلع)ليقارع

 ةريعالو سوماقلا ىفامىلءةمدععاذك هل وهم ني ةهمّضودرسك

 | ىلاعتهتلا ىل_ص هل سلذا ب سنل |نمالعاضرلا نم( ىلخأ عمانأ انسخ ريسلا ستك ىف هعاضر | ةق ها
 ىف | هفمابيلع مالك لاوامادمك ةفاكوأ عابش] الفل 0 وتدسنلا ن ن«تخأالو خألسو هد هلع

 دعس ىبتويبدارملا نالس اغتااوأ ىكلارابتعابهلتويملافاضأ(ام' 1 ؛فلخ) هند رعلابسك

 لاس | لس هادارملاوان هدأ ارااوهو ع رتلاهب ب اهذلاو تامنل | تاناو لا لك آىرلا يع

 ةموهب عج ى هو مااوءاحلا نوك توودح وم لا# ءابلا حافي موملاو ه: 5-3 .رغصل امعارالةاعرلا عمن اك ملسو هيلع

 لاوامهم< ءدامىلعىفاطد ون لاخر ءملادالو ا ملا ذالوال 1

 مهملا ريك: ورمكا لم ويلاىلا ع !تيلاب مهملا يعرب نب ريعص

 نيلجر ةروصف 1 امى (نالجرءابذا)ةسالم دال احمل ماناشأ|( 1١

 م-ميلعل كيمو ليفارساو ىلإ ١ ري> مهو لاحرثالثرخ آ ثددح قو( صوتا :اههيلع) زاكوهف

 5 ىقشلالوأن نتا هام دمج (لامرتنالثىرتأتب ادة هلوقبهملار ادخال ووالما

 «ناعاضقئاا مو" اكنام كوك هب اورو (ادا هءوام بهذ نمتساد) هىرشاب ءادعد أش 5 |! ومردص

 ةغاهقوةيقو“ ةانةموةلمهملانيسلا نوكسوءاطلا تقي تسطااو ق نيلج رو زةروصت العم ن |انعقأ 1 1

 فو رعمءاناوهوتاغل سه ه.ةورسك 2 ك| وعدقلاءئاط قوءا كا لاك

 هنابباو>لا ةجاحال_ةان.هذ سذجنمالة نا نموهواميسال كاذذا مارح نك: 1بهذلا لا معّدساو
 1 اة اورق وهف انعمفيسلاو فهمك ه.ةعا ظلال 1 ةيلحتزو< هنا وراغصللز ود

 ةءول وهم قهْعَل هناىل.ق 35 0 امأوةضةقيرنان ,م ؛ملعسص هنأو

 دا رااولاحكب وصنموأةفصةرورك ى هوة" انهلب وأ قاع ءاوهوأ ثنو : ورك ةتاعالا ر1 ثتدن الا

 لسغ هنا ىوروا جاع علطب الرو مأءذه نالال مأر هطموه ل هيف 1 ]د - احالو هئاع : وأ حاب 0

 من4 هبىرسأ ل مئعبلاذهدع ناك هناةي اور عةووةيلوقطا !| لاح ف ناك اذهومزحزءامبو كح ءاك

 هتيقنما ىلوالا ن نبت معقو هناوأممدب صراعت ال ىلإ يسل|لاقوهذ_هدرون اخذ راعم» ناساو هرلا لاق ن م

 ند هاقول# هنوك وكيولعل ارا ونالا :دهاشملج ورعلا ىلع ىو ةمؤسدقيل ىرخالاوةيناس ماا ظوظ#ملا ن ند

 وأهل واتناماو يف نيقيلادربل جاثلا ناوانامياو ةمكحءولمتسطلا نابىورو مهونك هيئاني 0 دالروتلا

 اهدتعب ل || لاقومالالا نوك سجاملاو راوي جر رد لك ناو ضازعالا عجم

 (ىناذ_خافإلانا ياو ةمكح:ءوأمةي اورك 4ك نراه نرك 2 2: حشملاب هتءار ةروحمق :نيةيلا 6

 نهثيدحلا اذ_هري_غىفلاقىطباةشف) هاعحصأو نوه اع لا عت هسلأ لطم ءاكسم[ ىأ

 نط 0 نمنالو فراموهوفاست!ادي د نو ملاحق ؛قارعوردصلا ىلءأر >ذلا(ى :اطد قارع ىلا ىرخت د

 "قالا «مول#ملا فو جلا ىلع دئاع(هنماح رحتسا عر دئار تملاوهظقلن مهلد_>او الو

 |اوعجا ءابطالانالشا زجعملانماذهوبلقلاىأ (هاقشف) احرختسالوعفم (ىلق) هيدلي واتلإ

 ىلع نوكسد(اجلث)ةين آهنوكرايتعابو أغا امللءاتلا لعاوا غدم هلادباو ةزمهز ودك (ةءولغ) مال مهمل عءايدنالا
 (ىفاذخاف) ل معلا نأ س>او علا نانا اياهري سقت ىلوالاو ةوم و هردقو 0 ؛ وبأقل أدريس هنال د ماح ءاموهو :ماللا

2 0 

 ىنطد نمنالو قرامملا ىردصىلعأ نمىأ :دئاز ءميءوهظفل ن 0 فاقلاديدثد وءارلا

 ن«ثيدحلا اذهريغف)لاقو ى 4ك دلا لصأىف ةوو(لاد)هو ةشوأ( ىف طبات 5 ىف ىنودخافوأ

 يلق ىأ(ما هاتشنى ةهنه)لاوجرخأ



 2 اهاح رطف)ةئيدرلا قالخالار ؛اسوةيسفنلاّةوهشلاودقحلاو ا ارمةنوك 16 ءادوس) ةدقعنم مددعل قاما عملا

 بولقىف ىلا عت هااهتاخ ةقلعلا كات كم تبل نيانيدلا 0 :ةمادلا لو كنمناط: ثلا ظ-اذهالاوو سمة ءاورؤ وو هوعبأم ا.ه هرىأ

 | مو هيلعملا هذ هزل ىلص هملق ن ماد زافامقناط,شلاهيقاما لب ؛اورمسدلا

 ءادودةقاعهنماح رختساو قشاذا هبحاص سدعن وك فال صأةحارح لم“ «ال_اقلا نا ىلعا

 ص رحلاو ناطء_كلاةسوسوو دق اودسحلا |,يذوهز هغمو ناط» ثلا ظ>اونالاهاّ مر ىأ (اهاحر طق
 ىف ىلاعتهللاهجر كما |لاقءال ادودىؤ ةفورعملا ةقاعلاكدمجنم مدةتلءلاوةمومأملاةوه-كثلاو
 قدني-> لس وهما عىل اعت هللا ىل_صهماق نمتجرخأ ىتلاةقلعل ا هذه نع هللا هجر دلاولا لكس هنأقمط
 قى .ال ةلبانرشدلا ب ولقف 5تعاد ةقاعلاك]» :نابباحاذك:مناطيشلا م هثلللا لوقو هداوو

 1 اهلا لب زان ءرشدأا هلم 4| ىفرعأهنم كلا هاقن ولاا ظحهقفناط تعا نك ملوهيفناطيشلا

 كلا ندانلاع احا نعم ءاهنالا)_هىلعت ةاخاكاو تالا ةءاقاالال وصح هلوصح نم همز :الئذلا

 ةكد كاملا دل أشرق ىركم ءااد ةذاتسالا] وة: :متسد رقو ةوهلودا ارطىلاب ررعاب,ت ءزن مث هنمديالف هقا

 ناك هءم ل>ءناط ع | ىقلعتول ىأن أ طيشأا نعام لوعو رسل يدفن ل

 ناط كك در اهلغاةدارز عمةيناسنالا» هاملت كا ٍوةَعللا ل- صال م5 2 أ ىقلافئاذ_ه

 نا صاح لوقأ 4 .ةدحأهي :اديالردقوهقرشا وءداعا همر :ورمسلا سي دقن نما زهوهنماهجارخأب

 0000 ةينانرلاةمك- 4|تضتةانالمكمةينملا لع ءاكإ_سوديل هللا ىبصهقلخ هللا

 تاك الو اهر ونأو حاو رالاماظعأ ملسو 4. .اعىلا ههنا ىلصهحور نا يك بولتلا ىوقا هلو ءافخلالا

 هيىوادوس ءْزةقلعلا هذهوأهريغو هن طقلاوةعادشلا ن نمهاقص ىو# هنوقب ءاضعالا سئر ب اقلا

 هترع حضن ذعيق هك أ اوقلاو سنعلا تحك هنوك- اىتش هس ءاعودرمثلا ىهازةينبلاىوةسلقلانوكي

 ناك<راوهىذلالاي اوما هوالاءادقالالع ناك طالخالاءىدراب وادوسهنوك -اوىربو هم علم

 سد رهط ىد>اسموديهللاه- ةاخكململهناع ةدناق ىوقي هان هني تا 1 هلا

 هنك!ناك ولهظ- ل ءاهنا ناطيشلا ظحا فوك ىنعمنارهظو عاق و القاها اموةلؤااولا
 هلوةق ىو ا صانرق :ىكردهئلوىلاعت هللار ارمسأ ن نمرسءنالنهتلطأاماو نكي

 تح طرق نم اهبامإ عيل ع يول.- 5 تقول هللأو امأ

 م ءلاضر ذاضرأو * ىداؤف ىذا و زأا كاضرال

 ليتعات جل 0 يبو ىت> جلما| كلذ ىنطد وىلقالسغمت)

 ىقولوالاروهكملاو ٍءاعم اذا .ةنهلعجاذاءاةناوديدشتلاه لاق « وةنجاو برغلاملاع نم هنا عيل كلذ

 فيكو صد اهنلإ 07 "الا عميج نمةومنلا ل. .ل -سوهيل عىل عت هّللاىل صه ةمص ءىلع ل-يادازه

 هللا لكى !اىأ(لاق) هذا ونال هلة ءو اوهسالا ى دربال مأ وأ هلز هنمرد_صن نا اذددعب روصت

 لكل هدب نمدجرخأو أ اءريغ ثا «نمذخأىأ(امهدحأ لوانت مث مرح 1ثيدحف) لود عال

 مسك هن اك يكمن زهءاصأ# ى د و ال "التي ىأ ( رون نم هديىف متاع اذافاثدش)هريغن مذخالاةلوأ ما

 ناكو طيخع طيخ هنأ ءاورؤو نجع نامالا قالا داوقك هقارش ذا قةغلأ مه .ةقرونلان م

 هس انوا ارونىأ( ام) هنملةأوأ هنودا هية ىأ(هنودرظان :لاراحإةطايارثأف يرشلاهردص ىف ىرب

 لوالا ىلهف ابي ءىلطي هنالاهتاذاونيعلاهيدن ربنا له وهرظني ىذلا صخشا| ىءعامارظانلاو ١

 قايناللباةناكههيف نكي لذ
 لاق اًمدشدد5 ناطيشلا

 ىلقثيدسحلا ىعماذهو

 الص ه.ةناطيشال نك

 ظح !سوهياع ىلاعت هللا
 قال اتا ناو طق

 ذ_هى ىل الا اذه

 ناكو ع مثلاتاذلا

 اييفد_ةلحال نانكع

 ءارحالا لج نمهنالكلق

 ةلمكتهقا فن ةيئاسنالا
 هعرنو نا.ذالاقاخال
 ا هدهدأرطناث مأ

 ءام_ثالا قلخوريسلذو
 ناذدنالان دو ىق هَدْئاَزلا
 لموطتو ةعاقلا نه

 ل هاوي راشلاورفظلا

 ةغلاملا هك

 لاما د_عااىل-عو

 ىلةالسغ 6( ةعلكملا

 ُّ جاشلا كاذب ىطوو 5

 ن-عمافظن ىأ )م امقنا

 لاو ة-ةلعلا ىاعت ثوأ"
 هءاقى_شىلناسملالا

 هياع ىلاعت هللا ىلص

 ةهرغد صه نيئرم سو

 تهدي .اكلذوهراط دنع

 نافل ظد هدنع

 ءارسالا كا ةرو

 ءراهط ل3 عللدح ديل

 ىلع ةنطابو ةرهاظ
 ددنع :موتلةنجرلا

 رص 2 هامص ف ةرعدر لص ىش ىل_ 35و ةيندالا بهاوملاىفام ىلعهريغو ىدلايطلاو معنونأ هرك ذام لع ءار-لم-قنآر ةلا كر

 هليأ ول برا بول لئمريصيل ولا لورد روت افق اللا بواقل ةمهمأاقريصيلحج جارعملاة ليل ةرمو ءايدنالا بوم لم هملق

 ريشي ىأ هلوأ عشب )ر ىلع < روننم:دب قمت كاذافأي ساهه دا كرا ل نر ءىلاعت هّللاىلدلا اقد) ملعأ لا

 همك ةقرعميلا ىدت ري فيك يرد.الفهدنع ىأ أ(هنودرطانلا)



 مثهناكم) هدرىأ أ(هداعأمث)ا مهذوأم اءوأاناقياىأ(ةمكحوانامياالثءاف) ربا 0 ا ,الامهمأا لددالما ىأ(ى هن َمدل)

 مم امهنمىأ(مخنالا) )-هذأىأع ارلادي دشتي (مأ
 لاقو يانا

 0 ميلا رس 3 كب ىحدلا

 م اهحةهبو ءارلا حاف

 ى-تالو ىبتن | أهرمس 1

 وضوما مار نأ

5 
 ثدح !قنلرلا طسو هنأف

 لصأىف رعدلاهيق قرت

 ا:هريع_ساهياالا ةغالا

 (مأتلاف) ىشلا عضوا
 ءاتلادعب ة> ودعم ة زم

 محل و عم جف ىأ

 ىأ(ةي ءاور 0 :

 . 0 ىفأ و ىرادلا

 ىأ (باقلاق) لت ءالدلا

 ىأ عكو) تاقاذد

 2 نم ريسعت (ديدُس

 ىف نييستمءانعهوةاورلا

 امكمهعلاف محموم علا
 هيق) هلوقدملا رسل

 هل فاسولدلا لصأ ىو

 ىأ (نارمدم# نانيع)

 ةيلقعلا رومالالناكردت

00 
 | |نايعت ىأنأ ءعمسل ةحست

 ريمضو ةياقنلا مول علا
 وهوساقا ىلا عجاريف

 كلاعلا ىلاوأ بردقأ

 ىأ(لاقمث )ةسنأ اوهو

 ا ةنيس ريهزما

 (هنذ) نيك الا نك

 5 ىازلا مسكي

 (ه2هأ نمةرشعد) نزولا
 ىوأ ل ةعلاو مهغلاىف ىأ

 لاقو امهدحأ ىأ(لاهمث) ناحجرلا ىنمهتبلغف ىأ محلا فرقنا (مهتحجر ةىعموأ )اح ىأ(مهبىتز روث 0

 7 را هوءارلاو ملاحم هب (ىردص قرم للعددن)

 00 صدا ركاودير !اةمسذاا فاشل !اىلعو هةقرعه ىف هم__سحوهروت نمريحتت هنأى كا

 م (ىلقو 3 ه هنقيك ةهرودا فريئاذا تال وتو نو هلال قرط التحرش

 و ةسو.سولا نمه.قءاد الامه. !الصت الث اهمتخو سدفن لك ورهاو< ا اهيف ىلا هنا او سنك |

 قي روك ذملا ةومنلا متاخ هرثأالوا ذه سدل و ءايد 1 :الا متاخ هنا ىلا را نا هياوم فام حم مضل

 هردص ىقثنيحن اك هنالزايب ثد دل ا اذهىالوئن نيحهثودح ناكوأ هيدلو له هيك ف اا

 هللا لص هناىئاشإ هناىليهسأ| هلاوامدرب الذ هملع رخد'يةزرأ امرك نان ءدلاظفح ملاو مهوتاك

 ”التماف)ملاعل اىلعمرا ونأت ضافوك- 1ع فاش 4م .اقنمترحفتوةمك# |سانلا !سوهيلع ىل اع

 ةري_صملا عم هللاةفر ءم ىلع لهمشملا 0 اهنااهتماف ص ىذلاولاوقااهريسف:ىف (ةوك >واناميا

 هياء هبنرنالو 2 ىلعءمدق»نار هاظاا ىضتةمنالءافخانه عب  رفدلافوه.لمعلاو قا ىقيقحتو

 ناالامهللا“ 5 اهنا نيس اب ] ون ناالا ئذدل ديال محا دعب هناله مت من ا الم لوقف

 لا»ءناام اندزيح" العال نءمةمك- 4اولعلا امورك داعم "الم م متاخلان مر ونهم5لةدهنالا

 سدلو هريدي وأهدن نهن اكىذلا هناكمف متاخملا داعأى أ (هناك مهداعا م) هتلزنج ل هجوأ م -ءا

 عانت المهمل ا ارااديد ششي (مأو) هتفلخ لصأن مناك هناب رعشن هنا لاقي ىث ىد مهوتاك مخللريمضلا ||

 اهرمسكو ءارلاو ملا حت هب , (ىرد_صقرقم ىلءهدي) رخأ" الاثملا ىأ(رخ" الا)ةرامددب قصلأو حسم

 طضوافرعصت*اناو ىوغللا» اعف ومع :هنمناكىذلا فارتفالاو ى-ث ١١ ل ىأ يك اسءافأم تدب

 نهيجحتوف : ىمد لى عمدجأو ءمضناىأ ةيقوفل اةانملا عدة ز مه( مأتلاف) ىدءمر ذصموهوأ 1 سأرلا

 قو (ديدشىأ عديكوبلق) رمأامدعب(لاقماللاوةالصل اهياعلب ريجن ا ىرخأةب ءاودؤو) 0

 ىل_صهبلقىف ىأ (هيف) لعلا لقت هنموفخصملا هك ذاما:هدارماو ظياقو بل دن هرعسق هةعالا تك

 دا راق ديعد ل .ةكدره اط ىلع ءلجنا ىتال (ناةءيمس نانذأو نارصبت نان :مع)لموهيأ ١ كادت

 تالوق_ءملا كردباا هنالتاسوسل | كرديالبلقلا نوكو عمس ورمدسب اا ةلاردالا ديدشهنا

 ىلعلادلا مسالاب فاثلان ءو عراضللا,لوالا نعرمب .عمل| قو ساو 4|ةط_ساوبا ردي هناف لفك

 تاك هلا ف الخ نفحلا حّافو هلي امته اكهنمث د لء#-ةبالا نوكءاللوالا ن اىلاءاس؟او نم غ7 تو ص

 ةرشعب هنز همحاصل) نيكلملاىأ (اهدحألاهمث) بقال لي اءدلاك اذهو ىزاحس دلامهدأ: أو

 نمل ابهنزلاقمت موتحجر ةم-ىنزوفهتمأن هةئاميهنزلا مث مهتحجرف مم ىن رو 54 مان

 ولعي وحجارلا لزنيف هل هنو نيتفكلا ىفامةدايز هناحجر وفور عم نزولا (مهتنزوف موج ىتز وفهتمأ
 مهوهدهعى دج ونموأ ةباحالا ةمأ مهو هنمآو مو هيل ءىلاءت هللا ىلدهعبت | نمهت مايدا ارااوهلباعم

 ىلاثلا ةداراز وك ومهريغبدادةعالامدعوىلوالا قد رطلابهنمىناثلا لعإ لوالابهرمسق ن ةةوعدلاةمأ

 رظنلا بسح مهتالاكو لسوهيلعىلا عت هللا ىلد هلاك نيب ةلب املا در هنمدارملا نارهاملا نزولا اذهو
 نال هلع وال جام هناالا هميقمك فرع: ناو هتقيةحوهرهاظ ىلعهناىلاسهذ نم مج -مموىمهلعلا

 ىلع عاطيلهورك ذامئاوكلذىلع اس نحل 0 دوج ارو ا اهمال

 0 0 نزولا نا هنعىلا«”هللا ى 0 اكد ثيدحلا اذهىف عقومنامث 0 الذ

 ه-ءدوأاعناحجرلان ال ةءاورلاهذهى:صملارات ”تاوةرشعلا م دحاولا, نزولا ىفأ 55 ةءاهناوقشنا

 هيفدك نيبهوخنلا متاخ هيقعضوهناضيأه فو هللاد_دعهلنز والام ةطاما دعب ه«.ةىلاعت هللا

 مهن و” مايا ع 1 مامي زود 1 زوق هثمأ نمفلاهنز لاقت نزولا يف مهت>>رىأ مه رود مهةئاعىأ 1 رو ا نم" اكهنز هحاصأ



 ىنلاىأ(لاق و ةيلعلا نذملا نموةينسلا ملا نمحتمال أ( :زول) مهعيجىأ(هةمابهتنز وولف) نزول رتأىأ(كنع هعدلامث
 مهرودصىلا نومضمث) هلوقةداه_ثلاج رةثالث ثيدحىهو ىرخ'الاةءاورلا ىف ىأ(رخالا ثءدحلاىف) مال لاو ةالصلا هيلع

 ع ةماممل ا ةعيصد 0 ا ام كا سدت راو ىساب رربأ ع اولقو

 0 ا

 0 عع يدل نيم فهر ىأ تا داوم

 ةومنلا تاك هامت هي رشلاهرد- كاعد تاكا نيك !١١نااذه ٠ ن*عص أ د:سداح ناك-] ةومت لا مت

 ءانتعالاةداب ازا هراشا الو أه تخدتعن عضوا دنع ات || لَك ملاك لذا ع كعو

 دد_بدىوروهيقثك نيبو فدك | ىلع نيه-صومىق ناك هنابأ هدب عج نم أرمثفيرش ثدلاو

 كلذؤف لسا ااووثاانالاقحا رشلا صعب نا ملءاو مود اء ىلاعت هللا ىلد هتومدعد عقر هنا فقد ءعص

 هناىو را مال !اوةالصلا ميياععأي دنالارثاس ]ناك لد سوهياعىلاعت هللا لصهرا دو دم سدل

 كنعهعدلاقمث) مالسأ اوةالصلا مهيلعءايدنالا بوملةهيقتاسغىذلا تسطلا ةنيكسا !| توبات قناك

 كا -هىقوفرصا|بثك نم مومل_عمةبااء ملا باب ومهداعالو نزولا قمملغل ىأ (اهنزولهتمابهتن زوولف

 كعب ز ديو ةعاخش مهلوقاو سات || عسيج نم لضفأ سو هيلعيلا ءت هللا ىل_صدهنا ىلءىللد ثددكا

 ثيدحلا قلاق) رع رع عيل نءلامم مس وهيل هىلاعت هللا ىل_صهباقىف عد وأ رماك ةنطقو املع وعاسجلا

 ( ىنيعنيبامو ىسأراول.+ .ةو) ىلمهعرك و مه طاراهظا ىفوقت اعىأ(مهرودصمىلا فومض مثرخ" الا

 كلذلاراهظاهما ركاو هتمدم جم .ذب نأ نييعلا نيبامو سأرلا لم. ةثبايحتساه.فقوةيزثالءأي ادد

 ةلمهملاءارلا حّمفو ةيقوفلاةاذشملا من( عرتل )هللا بدبحاب هلصأو مذلا ىلعءان لاب( بيبحاباولاقمت)

 فوخ مدعي كيرتعب الامال اهوق نمل لصح ىألوهدلل ىبموهو غزفدو فذ ل ىأ ل مهمنيعو

 ةدؤمة لمع ف ناتسا تدلزشلا معقوامد عب مل_سوهيلعىلاعت هللا ىلص هملق نيمطندارملاوْىش نم

 ىويندلاري- *«اولاك. ل نمش هللاهديرباسىأ( ريب قم كيداواهطردول كا ا)لاةفاهلم قال

 رة تنتسدط رهو جرشلا نقلا رغد احم اووي ز سكرت 0: ءترةا)ىورخ "لاو

 هل قس مل هنالهقرط ن نكسوشد' ”ىبحعراقاوأز نزلا جدو دوارورتلل سدنالخا ل 7

 ققاوماذهو ةكالملاءالؤهلوقن هىأ (ماوق نم ثيدحلا اذه ةيقب ىو )هرظني وهني هل عمطدْئش
 هنردتعةممار 1و بسوي ءاعىلاعت هللا ىلصه* فر نمبجعت ( هللا لع 2 هركاام) ماك ةث هالد مهموك- ||

 مهوقم ىلع لمثثمهناى 2 2 زّص م-هفوق نم هلو5 قسما وهلضفوهتنانعب همك ئالموكعمهشانا)

 اهز ىرادلاو اور ثيدحلا اذ_هوالوأروك ذملارو هشملا(رذ ىف ثيدحقلاق)ل .ةأكمهريغلوقمو

 ذك لفنان الق ثمل 1 ءالوددح ىلعوهوناشلل اريوضلا ل 5 ةوةيئاناموكلذدعب امهلعفىأ( وه

 رمالا ىرأاغ* اكف) ةقداسلا|مهتلاةموا هل عفدعد ىعافرصناواعجر ىأ(ايلونأألا) ةعرسلادار ماو

 هتنطققدا ازامواهتاصاه را اوهومنلاتامدقمنمههمر كيسام وهنةللاهم رك اامانه رممالايدا رم (ةنياعم

 ةدهاشم نههروك د دااةصقلاهدا املا سفلوهرصسقرملا سوسملاك ل بج كلزإهققحتلو هملعو

 ناوسلا هد ءاطالدري_سقتىف طاخو طبخ ىلأ دقو م_هوناك» ال_هفامونيكلملا

 ل ا اعمدآنا) امهيلعمالكم !اوامهتجرثمدقت (امهريغوىدنةرمسلاثيللا|

 0 علا ةرتماك د عال

 بوم 00 (تييحان |(

 قا يدلل البا
 فتطيدلا ااولاقذ ىوربو

 00 د.(عرتا) هلا
 ى عورلانمنوك 3
 رغد هعبلا قو 2ع

 هةقك ىةغلامم ىذالاب

 دمك اني حلو ناوناوروو

 كد :ا) لايقت_سالا ى قث

 نهب 0

 نيعال ىذلا ىأ (ريلا
 تعهد س 0 تأر

 تحرفوتر رسلوأكبلق
 ىلا عت هللا درب ن-_صأو

 ع ن كيذدع ةعمد

 هانعم ل قودرأب دورس أ

 نسي لانا كل
 ناكسو ىكرت ىدح

 لارسال كنف ١
 اذ_ه ةمقد :و) هري-غ

 ا 0 ركل

 مهوقنم) ىفومض مث

 يا
 (ك_ءمهللا نا هللا ىلع

 روضحوةيرقوةناكمةيعمإ *

 ةن : كم4 .ءمالةيعجو

 ةيوعطلاوةرصنل اودسأ رح اوظفحما فكلذك كءعمىأ (هت 9 المو) ةيداحمالا ةقثطلا هلوقت امىبعةيدا<اوةيلادتاو ةيعءامد>او

 ايدى أ(ايلونأالا) ناشلاو رثالاىأ( وهاخ)ىمرادلا» اوراك(رذ أ ثد دحفف) سوه.اعىلا عت هللا ىل_ص يتلا ىأ(لاق)

 ناامهريغو ىدنةرمسلاث ب الاونأو ك- ااد وأ ى>وةني اعم)ةلاسرلاو ةوبخاارعأى أ (مالا ىرأاسغ" 6و 5 0 اما



 قد مهللا) ضيعط دة: رعنبا ثيذح(نمىاريطلاو ىهيبلاهاوراك لاق) هنا نما مكسل جبر ىف | يرد ة.صقم

 نأ(اد_-© تقر ء نأ ن نءىلاعت هللا هل لاقت ) عما ن معنمالو ىد هون ل +3: ىوربو ,( ىئيطخىلرغغا) ىتي رد ءروغغلاىأ(دع

 ايو ”كم)اهراجش ف احتاوا اهراهنا فارطأ و اهرو>رود صواهروصق ف رش نمىأ(:4ن َن هع و٠لك ىف سار لاق)اددا<::أرالو
 ىداي مع نمو ن دق صا ىل(قوسرو ىذبع دج ]هملكلا ذهل ءبادثازو أهلا هذهنمالددىأ( ىورب ههللا لوسرد < هللاالا هااال

 رك آفا دالا همس هتصصخثم>ىأ 06 لع ةلخمرك اهنا م تمل ق)ةكئالللما تلال 5

 (هلفغو هيلع باتف)
 لوبقب هيلع عجر ىأ

 اذ_هومالسلاو ةزانعلا مييلععانالاةهدعف هياعمالكللا قأيسوةرحشلا ملكا ى اح ءءء دعم 9

 اًذهوةمار 5 لاوقازلان ءكلدتعمقست اع ى أ( دم ىدكموللا) ءاوقمو(لاق) هآوقب ىل ٠ ترا

 لاقي نازو<هنا ىلع لم ادهيقو فعضهيفدخس هنعهللا ىذ ررعنءىناريطلاو ويلا اور شد 1

 ىلءدحال سل هنال ءإ*ملاق» نازودالهنامدعلا» 4 اعنمىذ ةأنملا فالح دو كوع ايدنالا ى داع دلاؤ

 هللا هلل اقك يون لمعت وىورتو ىئيطخىر ةءا)رعامءأن هو مد ةريدثك ثيداحأ ىف هلث«عقو هلقد 16 هلا

 2- < هللاالا هلاالاب وةكم)ة يرصد انه ىأر (ةنحلا ن ءعضوم لكى فتءأر لاقئاد- تقرع نأ نم

 0 يم ل ا

 (هلرفغوهيلعهللاب ثا ةكيلع) كناوولذع ىأ(كقلخ مرك أهنا) كم سايدم سا َْن ارق اوه 0 0

 ىأ(هلث اود-:نء) روك أملا ثيدحما ىأ(اذهو) كلذ ن ههملعأاعو هءؤص 0

 مالسلاهيلعمدآلوقلةراشالا :سلوهركذ قمسن هوان اكتشادحإ كد هو وكوت وهاو رنزمهدنع

 ى_عع وري_بقتلا قاطمى ,«عدرب لد واعلان الدري_سغت ىأ (ىلا لل : لود ليوان )ل اك هل مهللا |

 وهو عقاولا فهن قةحا وهيل !لوؤئءامىنءءاضبأ نوك وروثاملقن ريغنهةيبر ءلا ىدنقع ريسقتلا

 هل": كاعد هللا نماهيقلت ىن_عم نالءاهخ هيف اذهو(هي اءساث و تاملك هير نممدآ نأ 8 هأ :ءعمللصأ

 هنأ ل دقو هنعابمقل ةلزتعءاعدلا هل هللا م اهلا لج هناك-فةنلا ىفةدوةكمأ هارهناروك ذااوةطساو وهرمعد

 اهملعزيحا م بل معلاو اهذتغااهؤاعتس يقلت يدةمواملك مقر م دا[ ريشك نب اهءار لع

 ا انهلطا: 20-2 هتاةلتملاتاملكلا لمةفرخأالاوةأ«-.:ناىلا هل اودع هلوش راش

 ىسقن تملظىفا كدم<وكن احس نأالا هلاال هللا ل, قو نيرسأ#لا نم روك ثلاث تونر فت

 كنا ىلع س5 ىىقن تملظىا :ادحح وكناحج ١ تنأالا هلالم-هالا سر فاغلارمخ كنان ىلرفغاف
 ىهال ةراةكس !اوهللا نه «ىلت هناةدا لاو ه ىلعهيق سل هنأ ل قام ١ طقس م>رلاباودلاَح 9

 بنا ا اا عي ناك مال_ااوةالصلاهياعم >1نا ىلع هلال دهمق وليقهيلع]دتة:ب ركالوازا «ءالاتاملك

 هراطخ في رشتوهامناو هرهملعل ه:ةرقح ىلءهمأ يفحسأسدلهرخ ىلا نأ ن مهأوق هاهنالا اوسو

 مال لاوةالصلا هيلعمدآلاةفىرخأ ة باور ىفو) هبقع سو هيا عملا عن هللا ىلص دل خل طق هأ نيم. لو

 تودكمو مدعم رمق (هللالوسرد < هقلاالا هلا التو ملام .ةاذافكشر ءمىلا قمار تعجز فلعل

 قو خسنلا ضءدىفوهرمخ روةكمأ د ةءموهوأ هنملدهرخ آىلا هللأالا هلاالو ردةم ةعصرخؤمأ د م

 ركب ونأةودقلا مامالاوهو فورغملارح”الل ةمس ابوةلههملاءارلادب دشت دمام ذودملابىرح"ال ةءاور
 قاجفتو ةاكم نكس ميهذ ىلأخ يشعل رع هلا تيما هدادعا قانا ب مق نسخ

 املا شم تاج نع لدن ءاردق مظءأدح[س دل هناتملعف) 5 نع 0 57 مرخغا

 هن رفغم لوص>وهثبوت

 لاوأك ةءاده لوصوو
 بأ ةهنر هامهجا مىلاعت

 ىأ(اذهو) ىدهوهيلع
 ] الدى مهللا هلوق

 | هلناالا هلاال هنا ىحندلا مهو

 د-ةع) هللا لوسر رع

 ه]ةأنو هن وار ىأ (هلثاق

 قلم ىلاعت هلوق ليوا )

 ىأ(تاملك هير نممدآ

 همالعاوهماحلانماهاشأ

 دنعروه-ثااناكناو

 وا [تاملك ايدارملا ناروه#لا

 انملظ ائير هلو-ةىه

 مضوةزمحادع (ىرحأ
 اهدعبءارلا ديد شنو محلا

 رهاظلاىاحلالاوةمسنءأم
 ركبوبأةودقلا مامالا هنأ
 هللا دع نب نمسا نيد

 فيصم ىداد_غنلا

 ةنسلاىفةعب رشلا تاك

 كلذرع- وو نيعءبرالاو

 1_1 1 للا 1 فو دكا 1 ال117 3 ولا ازا ل1 1 121 10 كش 2 11 ل تاكو كالا كاوا 5 وهاس اظفاحملا معنونأ هنعىور

 امزالم نكسالماعءاملاعزاكو او

 مدق:أمبا وحىفىأ (مدالاهف ةمجعمءاخ نوكسوهَ زهسه مطب رخأةب اور قوةخسن قوةئاعالل هون هسةنسأمبتام و هم

 هلاال يودكم) ةءاورفأك ه,ءاوقفىأ )م يقاذاؤ 4 -ثرءىلاو ءارتعذر ١ ىاهولوأى قى" ةاخنم- .>ىأ أ (ىتقاذال)

 عمده -|تاعجن ملدخعاردق مظءادحأس ل )ناشلا ىأ(هنا تءاعق)ءاوسلوسررك ذي س :اوىنعب (هللالوسرد-هعهئلاالا

 كل مظءأوه ىذلا رعقهانو رقم ىأ (كمسا



 ا ههرذن منت 1 لاعلا الءنا) ىئمظءو أ (ىلالج وكر ءودهيلاهللاحواف)

 هالولو) هلوقهيلعلدبإك ىن !ءامسالاره ااظمنم مىنسالادصةماوىوقةلاة. املاهناىلاةراشاو ةيناسنالا ةءللا ف ةيئاغلاةلعلا

 كابل القممو اغفذم لوهلا ةغيصد( ىن 57 ؛مد [ناكو) ىرح الا ىأ(لاق)كالثالا تا خال كلوا ىورامهنمبرقب 9و (كةةلخام

 3 .ةواموعى أ (رشدلا نابل هقو) : تحل ساب فرشثللوأ هدالوأ ل_ضفأ هنوكل هدرصك هج وةواعوذرمىلعن ع قوما !هاوراك(دمم

 1017 مومعلات تاو هتيصوصاراعشا هت رذوهدالوأ نههرعخد ين كي نكيمل هنا هيمنم

 دحاو عضومفوهفانهامأو ع-ضوم لك ف اهيفذار هاظىلو الا ةءاورلا ىفناذه ليقهت راما

 ىلا ةج احالوهدعب قالور رك الثل اهكرتودذ_ه ىلع داب زكوالاةي او رلان الماحي هنا,ببمجأو
 ذخر ثردحلااذهنمو تاق هلاقاممذ قكد مارد فخ ةنراةملا لب ةنراقملامو ْرل نه همهفام

 ىلالحو قزعوه .ل|هللا حواف)+ هونك ةهوركمأ هريغوددجأ لا فوقسىفاهووهللاءامسأ ةباتكن ا

 حاورالا ل. 1 لع ىل ات هللا ىل- -صدهحور# 106 ةةلحامهالووّك" ةهرذ نمنع 0 لارخ ” الدنا

 لع ةدوحولا ٌقهعامس امهلكو مه ىونع«بأو هكمهدوجول بد متودوح ووهل>الاوقل هاك ايدثالاو

 دقو هقالخ ىلع لدي هلة ىتةاخامل هلوقو ةيفاشمالجو باطلا اذهنا ىذدقي هملاهللا ىحواف هلوق

 لوالاهمالك لديالف ةهمطاخل ناو هيرسطا*ىعارلان ا عملالذ دعب هيلا جوأوالوأ هبط اخ هنا لاقي

 (رشدلا كابل يق ردا ما ممل اهيلع مدا اكول اق) ىو نوديهعمهللا ماك نأ ىلع

 هغللا ف الخ ةةاخام هألولو هلوق ة( هيد :ه)#«رهشأىفاثأاواعوفرم هوج وهّللا مرك ىلع ن عقييبلاهاورأك

 لق دقاق 0 وج وهريخ فذح لصفنم عفرربم اويلي رثكالا ىفاهتاف
 هريغهزاحأو ىلاعت هللا هجردرمملاهعنموالولو ىالول ل اًعيِفاليل: انهأك هروصرو ر خرم دالي و لوق

 2 غىفةيايخأا عامي ويدسهعنمو ل ماعربغب ل_صتأو ع وفر ا ن عب اننا ل_يةورح فرحاهنا لوقف
 نءىورو) ىرمث عزل هد هلع وهلم قرر قن كلاعثالاو فورحلا عمهزيحمري_غوتل_صقنملارئامضلا

 ف م مو همك وأن هع وىدلمهملا ءارلا حدقو ني سلا مضد( سن و نب حي رس

 ىورو ن- امو ني الئو سعة :.ىوت ثيدحلا ماما ىدادغبلا ثراحلاورأو هو طاغو هوة إمهمءاحو

 2 ةقان_ان مول ءااهنالا و <. اعىلاعتهلل هللا ىل دى مئالريمضلا ناكر نا(لاقهن :!) ىراخيلاومهمدلا

 نه( يحاول امهاتنا )راب ءاليل -ثمّنالعوفرملا كح فو هذي رمل ناك ناورهاظ

 هقئاطن هلد واما وأ رهأظلارظنهفن وةك -:الملا ىأ( اهتدابع) كلذودنو تاعو:_صما ىفرظذلل نعم

 أ (دنعر اناا همللاو م (اهيفرادلك ١ اظفم- ىأرد_ةمفاضمهيفف ةد-_>ومءاءاتدامعو
 اسس زلاةدابعلابذار او تحت نمةانئ ءاضنأ طءضوهوة وراد لك لوخد

 ا ؟1) ىقرتالوأ 6 يي وتمت 4

 كلذ ل _رمهناو مهريغنم مارت اباو*أ مهنا مهوديالثل مهمل اوو مارك الا ل جال مهتراب زىأ (مل-و
 جيويجسان :ماهقراد ل ركن ولوع» ةنيدملالهأ نعاض ألقنوةكملهأن راىانو وش>وهقالاو

 هثامسأن ةعتانفملا نملك لبنيوس الا نس ذهب صدقت الادهل قومهمةب رجت نءوهو مهقزرمنل |

 اكنباىورو) رظن هنو كل ذك م ؛بوهيلعملامتدقنا ىلص |

| 
 ةلم6«نيعوفلأدءبنوثوفاقب( ىضاقلاعذ |

 ( ىناقش :5)

 نا يجا 2 ذا نيا ىوزو) هيمس م بو هيلعملاعت هللا ىل_ص دمحم مهتماماك ؟!ر راد لك لهأ ةناعا امقار د داوماتعءثيحإ

 ريد ” دعس الو هتيضق جاردنان ٠

 ناك لاع 2 :« نان فاضم

 رقرإرات دا
 ىورو) 1 0

 (سذوب 3 حرم نزح

 تراكم يشار نبا ىأ

 دراعلا ىدادغنلا

 ثيدحلاةعادحأةودقلا

 كورلا ول بم هنع ور

 ةلوهم مضي وهو متاحونأو

 ا ادعت

 نيثلاب هطيضاعأ او مف

 هدا ّق ةمحعملا

 ءاحاناذك و فرص

 هللنالاقهنأ) هر
 (نيحايسةكئال ءىلاعت

 ل هضص

 ىا ةينحتلا كيك

 ه4-> - و ىلعنت راسل ١

 (ايهايع) هامل ص رالا

 نلت هدأ زكأ ةمد ه>ئلاب

 ةوشالاا نم دعا | مقوي نهرتسلاو ضرالا ف ماو لوطا رتصلا و تما عدد
 نماهدةف وعمد د 1 ١

 اناءاد
 عدد َِ !دوودز داع
 هع ل كو هرايزلل

 ََ 0 قالو ةد- >وملاب ا

 تالا لدعتدات علا

 قلع) ةبفُغ. معتلاب

 ىلع ةخسنىو (رادلك

 ةظؤاحأل ة- ا ىاراد ا

 ةخشن فو امهدح اي ىمسمىأ( ده وأ دجأ اهيف)راد لك ىلع

 2 اه ا 2 0 2 ىلعرادل 5 هريخأ د ممودحوملاءأم .!ايةدامعلاو ثءح قمل الور متنا راد, لكابتدامع
 وأر اديك أم

 اغلا ماعلا
 رسكو ف فاعل

 ةردشلاة لمان متاع 2 امقولا 2# راثو ةل-ِللاومويلا باتكوةباصصلا مجعم بحاصى ةايلادبعهمساو قوز مئاوهةلمهذنوثلا

 ىنارع رطل ةاورادكو 0 . اهلا مدعمىف ىو رق



 نتلالب ,همشاو إ_توهاعىلاعث هللا ىل هلال وتر ىلو» هوهىزاح ل الاوةدودمءارك اعل نقول 4م أح حت 3 (ءار ملا لأ ن نع)

 ح 1 ب فلا وا يع لا و مص عر ءاوه ىدي ل1لاوو تراحم

 مهفرعن ى-حءارجلا ىلأىلا عناقنبا نمدن_سلا | ذهةرقيرك ذي نأ ىذاقلل نبي ناك اا لاثو ؟.اور هلو -عنالو ءا رفع نأ ىلوم
 نيثرا ا نيلالههمسا دي هنا قامت سا[ارا كو در كوم مهد ع نانع اب اهعااىءار لان ناق ءار#اونأن مفقرعنو

 ىور لع ىلاعتهللاوة:لا ىف ءيثهلسدلفاذهامأو لصالا فروكذملا ثيد+|ذهربغ ىءاتاراحْلا فهجامني|هةيدحح رخآ رفط
 امأو ىهتناهثدح حددالوة ره ه]سللاقي ىراخملالاتو صمتك ناك نيعم م هال ةهريغو سعال اودوأدونأ هذع
 00 ل تي ديل ل ا ا يم ىكو-_هلاقيف تاكقا]

 ده-شةءافر نيثراحلا

 ها عأ الو اد-ًاواردب

 هج رثو موقلات اكو هب ا لاىومالا قدر ب عتاقن م ىقاملا دب ءوقوأ

 لاقةثامثاثو نيبو ىدحاة:بىؤوةوهرعرخ آى ربغت هنا ليقهناالاةياورلا ىف ةقئوهو ناز ملا ىف
 هقرعن ى>(ءا اأن ء) هاوقىلا عن ةنيا نم دن_ىلا مدقترك ذب نأ :_كملا ىلع ناك ناهربل

 هنارهاظا اوربت_ئاومدنع حصام طرتشا انا وهناك ىدان_سالا مما لهنأب رذةءاوعا ار<اانأهف رعاو

 عذاننيا خسذلا ضءدقواضد أىربطلا هدنسا ةوه ةادن_ههركذدهنالعذاقنبا نءهتباو ريدنع ىتغاما

 ةلو-ههءارو -هوةلههمءاكءأر اونو ف رحتو مهووهوكلام مامالا ب>أ صهيةقلاوهوءاغلاب

 سوه اا كم لدتا نالا ١ رماانأ نافهدار "اع نمفرءدالو نا هربلا لاودو 4

 الوةحص هللا :لاقو صهك< ن اكو اذهريغاد :دحةحام ياها جرخأ ر فظن اوأثرالانيلاله همسأ

 نيهداثلاىف فرعبالوة اورهفرغدالو ىردنلاع | رفعل آ[ىلومءار ملاوبأ هباععلا ن مو ه2 .دح حصل

 فا «ىرءأ ل لسوهيلعمل عندنا ىلههللا لو برلاةلاق) مهدعب نمي ةالوعار يلا وبأهمسان :

 ةغالاىف سرعلا (هللالوسر د هنلاالا هلاالِي وماكم ش رعلا ىلع) ةاك تةداصىأةيئاغ ىه (اذا

 سل فالخهيفهريغوأ ىمركلاوه ل هوة: لا فةسوهو تاومهساري_-ةنجحرلا شرعو تاني

 ثدداحأ ىقدروةنلا فو ش رعل اىلعمهللا مغ عمابو ةكمملسو هيلع ىلا عت هللا ىلصدمسا نوك وهل كءاذد

 للي ريج كذب وأهّللا نم ماس ا,ةباتكلا كلل فرعول_سوه ل عىلاعت هللا ىل_ص ىبنلا نارهاظلاو ةريثك
 ىلاعت هللا ىل_دهنالاةيالقا:هبوتكمك مسا اذه هلاولاو ةكئالملا نمدرهغوأ اه مالسلاوةالصلا هلع
 نءهلاملهناي>قدحومللا مر ك ( ىل_عب هيدي )كلذ ىفام مد 2 دقو بدكدالو أرقيالىأمل_سوهسياع

 ىلع هر مضت اذهنم مزل.الو رمعالاوةب وقثلاديباتلاوهعمهباوزغ ؤةميظعلاراث ' الاودعدةلاةمدعلا

 هج وانههصيصختل لءلو مظعأ هلودرد انناالوامهعىلاعت هنا ىذدر رعوركد ىل'"ئءافالان مدربغ

 اهمريشك قهدوجولهنعلوقنملا يعلو هيك ىفىأ (ريسفتلا فو)ةيسدقلا سفنالاالا هي راع فقال

 ىلاعت هللا ىذررذ فأن ءاعوةرمدروو كلام ن عسي لا ٠ اور(امهنعىلاعتهتلا ىذر سابع نبا نع)

 هلوق)ريسفت(ىف) بعشلا ف قييملاوامهنعىلاعت هللا ىذرر_عو ىلع نعافوقومرازيلا هج رخأوهنع

 ىأ(لاق)نيميثيلل(امهرتك )مالسلاو ةال_صلا هيلعرض لا هماقأ ىذلار ادلا ىأ(هتحت ناكو ىلاعت
 بودنم(ابجعبوةكمهيقب هذ نمحول) نوذدملا لاملاوهوزتكلايدارملا امُهعهللا ىذر سايعنبا

 ردعلابن هناا ل) ةطوسم فدك عمتك و مازللا عفت خ ءالاوامع ءامخ عا |( شكو نف ةدكك“ ادن

 0 00 ل ردقامالا نوكمالدلاو 8 0 - ىل_عتي رف جرعال
 انودكم س ر-ءلا قاس

 اع أ لنا فا كدياعت هتالت رع هلياالا هلاال

 1| اه ترانا هاوراك (امهتعماعتهّنلا ىذر سامع نب | نعريسُت" دلا ىفو) هاربا نينيسحلا ن نمفال:ةءااذهو نازءلاىلاو

 سابعا ىأ (لاث) ىلعور ع ىلعافوقو هورذ ىأث ب د-_> نماعوةرمرازبلا» اور دقو(امهزنكهتحتن اكو ىلاعت : هلوق ىف )<: كلام

 (ردقلابن أن طام>عب ودك مهيقسهذن ه])ح ول هناف ىنعملاو ىندملا ف عماج روك ذاارتكلا ىأ(ح ول)هريغن هءوك ىور نماذكو

 هربت روصت:ال ىذلا هرب دقتب ىأ

 ءار#اونأن اكن ادةءاور
 نقفوأ نيمداتلا نه

 م-ييقلعأ الفم_ه لعد

 ءاراونأ هلل ةءادحأ

 ثيدا ىلع تفقودقو

 ةلزور ةيكارركتلا
 ى-هذلا لاو دقو سنأ
 لاقلاق) هأرن أش هيك

 ىلاعت هللا ىل<هللال وسر
 ىبىرسأ 1 1-_سوهيلع

 1 ذأ اعلا
 10 لا ١

 هللا و_برد_#هنلاالا

 (ىلعب)هتيوقىأ(هتدبأ

 هنادر ودقو ىكدلالاق

 ريرخ نصح باب ل-ج

 نبا هاورو هب سرتمو
 نس ىسع نع ىذع

 نيني-بحلا نع دمت
 ديجنعىايبلا مهارنا
 طولت سنا 2و ماا



 ع :ن انين ردفان مناي دقن كل تعش ناو نعل 1 ناهد :أو و هلردةأمو تعش «فيك ىأداضلا تقي (بصني عد 5

 رار الوال-زايدنالوابرقماكل مه لع علط لىلاعّوهنا ا !نمرسردقلاىوغبلالاق تعشال يكف

 ىلخ ىلاعت هللا لد هنع 8- ١ / ىنريخا ىلعل لجر لاو ديءسمهمو ىشمهمخهقلخ هكا م مىار طلاقذردقلا نع

 أ بعتلا اوهوةلمهمداصي بصخلا نمءثلا" وهاوأ م .زاحلاداةّءالا نيقيلاوءامااب

 00 122 فاكس الار دم امو ةةرر ل 0 2 04 عباس -, فيك ىأى راك نال بجعتلاءاهفتسالاو

 ىناح رالانيدلا ضان ىما قا دف خووو

 نول +ةنمنامْزلا صرفرداب نوجشو موههنمل- بلقاب
 نوكيدبال نوكينأردةام نونجم لا كلج ناف سأت ال

 | ,ياع بقاعب ةلز نم ها :اادوح ندي 8 5 (كدضب فيك راما ن نأ ناابع)

 ل نه هلبرق ةأتوملاود رعس مأوه قمل _هبالوهوار ورسماكحاض نوكي رابمناا

 فرصتلا باقتلا بغارلالاقنبح لك املا ًريغت ىأ( اهلها لقت واين دلا ىربنالابع) ذيدولا
 اهاهأرب_غتواهري_ةتوأ اهلهأ ىقاهف 45 :رمدن ىأ عموأ ىف ىععءابلاقمومل قت ىف ىقمهذ- 57 , وأ ىلاعت هللا لاق

 هلك هورالاو كاهل (انأالا هلاالهلل انأ)دهاشوا ممىأرامدعد( اهيل )نري ومبلت(نئمطي فيك

 ثرد دحهأب فر عشسلا ريسفتلا اذهوةئاك سان اله كر (ىوسروىدب ,عد#) ه5 : مد: ةضيق قو لك

 كاك قر سابع نع ظفالا اذهبهريسق:ىفىطر 2| هركذ دقوهثايدنأ ضعبل هللاءاحوأ ىمدق

 نز<ف دوك رد-قلا نهر ا1سد>ع مي>رلا نجلا هللا مسد هيف بوةكم بهذ ن. ءاحول ناك هناا ه-ممع

 باساب نمآناسحع حرقت م يمس 90 قزرلان هول ن آتحع (ٍ

 ىموتنا هللا ل وسرد هسناالا هلاالاوملا ع نمط فيك اهلهارابما اةةوايثدلا فرعنا سجع ل
 ىلا عت هللا ىذر سابع نيا نءءاطعةراورهذهو كلع مالسكءادتبالاب عوفرعياورلا ذه ىف بج ءو

 َك !بوتكمةن4 باب ىبعامهنعمىلاعتهّللا ىكر ساءعنبا نعو) كالذرمغىل ةولامزتكلا ليقواههنع :

 ل (هيذ-ع الإ اصلخمات هموم ةداهشلا ةماكي قطن نمىأ(اسلاة نمت لوسرد انآ هلاالهشا انأ ||

 اريثك هلممدرودقو اعيجيونذلار ةغلهللان اهلنا ةجر نماو طة” الىلاعت هلوقك | هوبونذلا] ترا

 امهيلعهفوقومد_ءلامهلعانركذي وامر قلو هجللءا:ءاان , (د-جودلا اردو ةحيحصا |ثدداحالا ىف

 رتم_ملارعم ضل اولعافللنم. خمامهنوكوتلغالار اتا وا ًاعصام| :هركذهنأ اذهىفانالو

 ةدامكس اا نالةوبنلارصعل ءةةدوجوملاىأ(ةيد- ةلاةراجملا ىلع) لقا ج ّ < ىل_.قأكس امءنءال

 كذا ” هللاماوال تمم ىأ( ىق ود ده بوةكم) هيف نام ىلع لادن 2 ل1ةمالا هذه طخ ةدي دج تناول

 هدمدايندللوةداعسوريسخ لكل موتي دهب سا ةلاعي< ( هي ابوج اع ىلاعت هللا ىل_صهيهاوم 2

 ةزكاس نونو نيندو بكم مهول وهمي (ىراطنمسلا ركذو) مد: كهريغو حولا ىلع( نيمأ ديسو)

 ةمسةهناةنيدملا# مب ران سوماقلابحاصلاو ةدد ثمةءسنءأب وةلمهمءار ولأ اهدعب ل مهمءاطو

 1 -- ءعنب ركب وأو هوب ررغملا لهأن ساب ىهذلاو هل. قوب رغلارئازحنمةد رقراطتمسا

 اذ_هىفنصملا لقت هنموهإ اق ءسوملاريبك ادا عرش عى ”|ىقىئاقرنا بانك هواهداهزوةربزكلادابع

 ةينغىف نك وةجرت هلرأ لاو نذ ةلعل نون ىف فيلات هلوةلجالا نم هنا فا سهلا الاد ا تل
 ماقأو ه(ناسارخدالب صم قد هاش هنا عالطالا ابيع لعل تا رم

 روخ نال سم.شلا لطم هأ عمران .:الا نيالرهازلا ىقوهفلأ ![فد-توهؤارنك سادقو ل5 5فور*«

 لردع 5 ص

 رحل اةةلاو_ىل اداعاق

 هلا ةفداعافهجاتال قع
 ايحع)كياع ىحخدتهلا ||

 ىأ (رانلا نبأ نا
 (كحض فك اهدوح و

 ابدع اهدورو لبق ىأ

 ناةخسىفو (ىرب نأ
 (اهلهابالقتوايندلا) ىأر

 افاو>أ القنا ىف 35

 اهاوز ولاا امواممسال

 (اهلا ندمطيفيك)

 نكرم ”ءرالواهس رتغن ىأ

 كادر أ ريف ىذم

 ىد_ءع دانا الا هلاال

 قالا ىلاىأ(ىوسرو

 مههلا هلالان اك ةفاك
 0 ةماع

 (امهنع كاك هليأ ىدر

 5 مل- ءاال ىملدلا لاَ

 باب ىل-ع) ه_ةعداور

 هللا نوت ةدنحلا
 تنال اطر انزال لال

 ىأ أ[ (الاةنءبذعأ ل

 ق.ئونو هبا: موص نم
 هناممىلا هنا ىلعةبر

 ةخيصر(دج وهناركذو)
 مهن ص وامة لوغقملا
 ةراح< اىلع) ناشال هنا

 7 ةيدعلا ىأ 606 ءدقلا

 ىأ (قند- 0
 َن :() و كرشلان
 اك (حاصم) علا

 ةلههمر كي (ىراطتمسلاركذو) ق#او قا ءاد_:ءىأ(نيسمأ) لخلل ىأ (ديس)واليدبت وأارع-غت قا نم ىلا دسفأ
 يفدهاث هنا )فا سما“ هلادرك ذام ىلع مولعل !ان 25 قرع ةريثك مل امنه نيهقتصملا همئالا ونت : دا ةزصنمةله-هذن وننوكسو ميدو

 ناسا رخدالب صعب



 سرعلاىلءان وةك هنوك نمقيسامتسئاذالوةأ(هللالوسرد- مهر ”الا ىلعو هللاالا هلا البو كم هدب ل->أىلءدإوادولوم
 ا اكان( نور امالا اركذو) هاوقاذك وةدمةعمنوكت نأ ل مت ىتااةءاورلا هذه لئمىلا جا ءاةحالف رم" عمتار او ربهربغو

 ةنسن قودوحتو جاد .ةسالاكض يبالاب وأءفارطأ ىلعرجالا لعكنمن سوقنم ىأ ( ضديالابهي 2 7 الح |ادروداةالا نا)

 ةردهيقناد:ملادالب ىلار ا نم ىفرمخأ ىزملا اطؤاما نع و(هللالوسر“ <11 لالا ةرول لعاب مهدد

 دجأن ينس اةج رب قه ران ىف قل نبا لاقو هللالوسر د« لاالا هللالارياعس و" كم ةقر و ة:_س لك قا طقس ة-فورعم

 دالي ف تلخدلاقهنا قرلا ىم كالا هلا د. ءنب ىلعىلا هذءادت سم م0868 ىصيءملا صاو#اقارولا نادينا نبا
 د اهءا رةضعغب ىلا د_:هلا

 وا هو داعم ن -طد د: نمه_>جورخو هندال, نيحىأ (دلوادولوم م١ سمشل |هانعهةم_سراقلاب يي رو

 رخ ” الاىلعوهللاالا هلاال بو كم)4- حفص هندي قش ىأ(4 ينج دح أىلءو) وغللا ن هدلو هنايدولوم ا ع ا 5 ةكالا

 ناكاوةثلاسلا ممالار اا. ءانعا مه نيذلا نوثرثلا مسجدا ارملا (نود رامخالا كذوهللال وسرد #0

 ىراصنت ا ل ل جرا ادحالا

 هيلع يوةكمرجأ ادرود- :هادالمب نازاهيلابوسنملاعو يار 1 هد رزقك ةم_ذا| قدر اذ هالوأو فوراملا اع ملاك

 ا 5 نمروهشملا سكع صد» ا (هللالوسرد م هللاالا * كاالاط دالاب تانفال د 5 تككشت

 هلةديصق عاطمىف ىرعصو بالا لو ةكادهو رشدلا عخصن مسدل هنا ىلعةلالدال ضم ءلا 11 تدحعف لوف كنا

 درا دال نيءااضغب © دوساىف ضبان سدشملا تك

 هلاالض بأ طة بوتكم
 و هللال وسرد م هنباالا

 |,مت> م حقت ةهدرو

 اق فارو لا رراهثلا قذر هيجل ادالم د - وهنأ مم ةريثك تاراكح هم رات ىف مد- ءلانءار ؟ذدةوا قولان لفات ناك

 ىلاعت هللا لص ىنااقرعن مقار جالادرولا نانمربتشاامنالعأو كلا ودلك وار ندا هضألا لهأ و ريثك 'يشدذمدلمأ|

 ىهذلاو ىوونلانع رجخناهلقنإك عوضوم مال.لاوهالصلا ياعلي ربج فرع ندهوأ لو هيلع نردلفت ةيرقلاثإت

 قاخرجالادرولاو جارعتاةل ا ىترعنمقاخ ضيدالادرولا نان مسودرفلا ىفاماذك ورك اسعنياو هللا نوفر_هنالةراححلا

 00 كاسر دا و دوقادلاف رع نم قا رق صالادرولاو لي ريج فر عنم خيشلا لاقو 0
 نمهرطة تعد رنا[ هاقاهئام نمرمكل اوهوفصالا تدق ىدعد ن مضرالاتكبءأ مسلاىلا لحج رع نال دعسأ نهتلادبع

 كل رولا ورجال درولا ميلف ىدتار مشي نادارأن مالأرجأ درو تدنق ضرالا لعىقرع ضوربىملاهبأتك ف

 4 طاجالو مجول اهرجال ا 2 ص*خ مث 8 2 لك رهزوم رحش ل كر ,دىووش دا ضمدلاق نم--ايرلا

 مدودروري-:ءودر ودسألا ةءةر< |ىلاب ري امرا دنزلا طقسح 0 ريا
 درولاو رجأىأدرو

 ىلاعت هللا ىذر سامع نبا نءوىستنا ادرورهْزلا ىمست برعلان انفال ا 0 0 هكا
 3 اناكنم ممقيلالا قو 1! قدانمىدان هاك علا مود ناك اذأ لاو سو د .زع ىلاعت هيأ ىلص هنأ أممعإ[ |

 اذاىمعتست ل ىديع هلهشالوةن ةياورىفو هد ءباميفهحرش قاب وىتمار 0 فان |

 |ذ_هىلاو ةتحن اىلادنا هذا ىدبحب يما كيسا كَ ذعأنأ ىحتسأانأودن + مداو ىدصع 595 6

 هلوقبهدربا| فراش 00 د نك رحل

 1 « ىيمشب هنمتعذملنأف | تالا اال: انا ع

 0 1 د م ربثممل- د يطا 0 هج نءىورو 1 لور

 داليؤتلخدخوب كل

 طم هش له كاحرتا ل

 | ليي ةرج_ثاووق
 با ااا نار ما لاا
 .ءا ام

6: : . 7 

 ١ ةءاح ةءادك هللا لوسرد

 مدقت ! 5008 2120005 وابن وكربتي مهو
 نءالاا مت ىلع بوةكم ةكمس ت دط صان ةل الا رهن ىلع داطصأ تك اذه مانعا مى لعد اصلا دوقعأنأ اذربتث ده ثيغلا
 رئاقلالابلابرط+ةىذلاو ىمشلاهركذاذك ايل ءاملامارت>!ءاملا ىفابتفذق اتي اراماةهللالوسر خر را لعومشا الا هلاال

 ىلاعت وهنأ ف0 0 رواهاهأ“ 1 نماهاربالاهاهالت او ثكمتافو دك اهلك هذهنارثا رق انحاولل

 ٌكعمان رك ذانلاعح ىأ كرك ذك الا:ءفروىلاعت هلوقككعأي لالا نال لك ل < موش لوط اع ىل غنا ل ةمش ا كونر خلا غم

 م-هرب ود نورصسال قا ارث 2 نكاوكلذو#و رهو رحشوردمورج>و شرعو ش ركوع ءامسوءان وف ةوكالمن مائن لكى

 دجم نبا )فداصلا يأ (رفهج نع ىورو) مهحيبست نر وقفتالنكلوهدوح حسبسبالائث نم نار ىلاعثوهناحبس هلوق هريسظإو



 فقوملاؤىأ (دانمىدانةمامقلا موءناكاذا) هريغوأربأح زو دأنيءناتلا ءالجاو تدبلا لهأرباكأ ن مو هورقابل ادهم ىأ(هيبأنع

 هيأ اوهمع اف.ثراعشاو هما ركراهطال ىأ ل_سوع ما ءىلاعت هللا ىلص (همساةءارك-ةنحلا لد فد همسا نممقيلالأ) ةءاورىفاك

 م8 ىمشهنمةمذ1ن اف هأوقي هدربل اسحاصراشأ

 د>ح دى ؟ةهانىق(ن اكاذا) سلأط ىلأ نب ىلع ني نمسا نب ىلع نب د هوبأ (هيببأنع) اض.أمدقت

 جافة سا ف رحالأ ( دهم سان ممقيلالا) هاوقبءادنلابهللاهرعأ ةكئالملا نم( دانمىدان ةمايقلامون)

 موقد_:عماف نم نا اك مسالا اذهب ممل نمهريسغ نءزا:هيلهعم ن علادقتالا مايقلابدارملاو هيمو

 تاوهاللريخ_سترعأ اذهسلو هي انكوأ همزالهدبرأل _بصزاجوأةراعتساو قم همعزي مم نيسلاح

 لوطولاو هالا نم ء|ضرءال ريا ضرأ ىناود_هقناوأ مهروبقنماوموةيل ىأ مهئايحا لبق
 دهعن لذا مسالاأذهبهللاهفريش نموئم هنال(ةنحلا لخديلف) هلوقءابابو قايسلا نمديعب هناف مايقلا
 ةهال_صلاهياعهمسأةهارك-ا) مل_سوهيلعىلاعت هللا لص ىلا ةثعددعب هرراقك-لا نهدحأ ةيمسشل

 ةءاورلا نء لعام 5 و هما عىل عت هللا ىل-ص ىبمأ امالك نموهف تيدا ةمثن نماذهو(مالسلاو

 ىلعوه:ءىلاعت هللا ىذر رفعج مالك ن ههيةجردباموهوأ دير حتوأ اناعَملا ىمسأب ليلو ةمدقتملا

 ىدؤا هنأ نمليقامو عفقرلا كح هلشيدحو هفىأرلا لاةءاماذهسلو ىدانملامزاك نهوهلوالا

 رصمهيةق (مساقلا نبا ىورو) ا. رقهتمثنمد_هندقوه -يلاتفثابالا هلمعلا مدعو لاكالا ىلا

 ةةسؤو تاَمْدلان هوهوه_:ءأطوملاىوارو كلام تحاصةداج نب دلاخ ني مسا آ انين رلادبع

 هللادبعد وأ( تهونياو)هةويشنع هناعوه سم هلابك ىنعأ(هعامسىف)ةثامو زيعسو ىدحا

 اطوملاو ريمكس اًأطوملا ف :صودعس نب ثدللاو راني د نياك هريغ نعو هنعىوروكلا-؛هةفتبهونيا

 هلباةك مساوهو(4-عماجىف) نيخ_سس عن هدعد ٌساعو ني: ست الثب مماقلا نيا نمنسأ ناكوريغصلا

 ةرحه اراد ماماوةنسلا ىدع(كلامزع) ديناسملا نمهنافةءاحصلا ىلع هل أم فالك باورالا ىلع هلأ

 ىحسهىأ (دج مساهيق تدب نمام نولو ةيةكملهأتعمسلاق) ىلاعت هللا هجررو مثلا مامالا

 دالوالاةرشكي تنمل اكللذد ازىأ(ىخالا) هام نودي مالا ن وكنالهنالدرهاظدارملاوأ هم-هأب

 نءاوةودقوالاةخسن قو مسالا الذ ةكربي مهقز رهللا دازىأ(اوقز روز هيفةك ريااتدازوهيلهالاو

 صد>,5 3 موه م*اىأةيناينهتفاضانوكين الم” < دهم مساوءوسلك نم هللا مهلفح ىأ ةباتولا

 (م-مناربج قزرو) هس قوه امسأ ع يج لله ثقتاذلاهذهءأ هسأ نهم ءاىأة.هالوأمسال ااذوس

 مضام)هد:_كذ وىطويسلا هلاواكدنسم ع وقر دحق ( 5-5 .وهيلعىلاعت هللا ىلصةنع دام دلا

 عفر لهفه -ءاف(ةثالثونادهعود_ههتدبىفنوكينأو) رمضلوعفمو دحاو ةيفانام (كدحأ
 هيف نكي لول ىعن حلل لمعت نا ذهنكلاو عفنلا دوج وهيدارملار رضا قنوةلوصوما موك حصالو

 فرخحار ورمنوكيناوةيماهفتسان وكي نأزو< وعفن ىأو مظع عفن هيفو فيك فامدس قكررض

 قمتق هلعاف نو كي نأ نال حدد ال هنا مهضعب مهونو هندبق هنوك-اررمذأ انم هللدح ئشىأ ىأر ل2

 ةالصاا رت ناتياصول كرضام سانلا لول نس>أ هنا ىدن ءوابيقدئاعالب امد ربخ ىه ىلا لا

 ىفسايتلالارا.ةعاب ررضا|نوكوهيلعلامعةسالاوررضو عئاملالا هك رتيالىت> مافءث> هيفاذهو
 سل ل ملا سمسم تس ممم 7

 مذلاب قالا قوأو هواد# 03

 ىأ(مساقلانباىددو)
 ن<رلا دبعهمساو ىنعلا

 اا
 اك! امس بحت ملسعلاو

 رذعتاموةنس نب ردع

 وبأو ىراخبلا هل جرخأ

 ن)  .قاسنلاو واذ
 كلام نعىأ (هعام_ت

 تح رخلاو هناهتعدرو

 ةرمهر شع ىذت |كلامىلا

 فلأة م لك ىف تقفنأ
 ئراشبلا هل رت امد
 (بهو نياو) هري-غو
 اسرق هثجرت قبسدقو
 3 ام ىلع هقف» نئوهو

 ْن ثىللاو راثيد نياو

 ريبكلا|طوملا قئصو دعس

 ناكور سلا اظوملاو
 ىأىلاهيلا بدكيكلام

 نءهعءاحىف) ىتفلاد#

 له تعمسلاق كلام

 مهن اماع صمد ىأ(ةكم

 هيفتدبنمامنولوقي)
 نم (امالا د مسا

 ئعباك زوداز ىثأومنلا 1

 هن وهتك
 .ةداملا ْناىل_ع ءانب ىك

 ئرتأ فو ةيئابوةيواو
 فايتوواو مضي اوكودقالا

 1 5 352 دمع 2 ا ف تدع هتمب هل __ تون د اة 1-7 ةيقت + نا نحت 737 111 نال 3719010012050015:015190591177173171111 1011305711537 نس عوج ت35

 ىأ(لاقهنامال_باوةالصا!هيلعهنعو)مهناسحاو مهتاقءاومهناعاو مهئامساةكربي ىأ (مهناريجقزرواوقزرو) اوظفحىأ
 رمك وردك أوىأ (ةثالثئوناد- < ود يمهسب قنوكي نأ دحأرضأام) اعوؤرم ىرمعل انام 2 ثيدح نمدعس نبأ اورام ىلع

 م ' اودلولا نمت الث هلاك نم 0 .ود.اعىلاعت هللا يلص هنعةماسأ ىنأن بث راحاد :سمىق رواده دريك الاو طشالاو رغصالايال م مهمتي

 لييص ا



 م( دو.« سم نبأ ن نءو)

 ارمادلاورازبلاودجأ ءاور

 اركاب

 ١ لالاوهنءىلاعتهتلا ىذر لعن عو) خذلا ضءد قوهملا تهدأ ءالا م فاقتشاو مءابى 5

 زوعوةمجءملاني-ثلا مذو مملا تشب (ةرو ثءىف موق عمتجاامإسوهياعىلاه'هللاىل- هدا

 ا

 هاورم-ه كراس 0 تع ل ل ا عا هىأ انك | نإ

 هيلعملاعت هللا ىصهتكريبد.دلاىأرلان :ةليوهيقدللا كراس هن ىهست ن منال( ب اعنا مْممةعاج 0 از كا نا)

 د-جأهاور ثيد_-ىفهنعهّللا ىذر(دوعسم: نيهللادمعنعو) كلذدضد ن ناكهنع ضرعأن مو سو مهعيجىأ (دابعلاٍبولق

 م-هرخ آىلا مف وأ نم
 د_عياقاهممراةخاف)
 مالسلاو ةالصلا هيلع
 ىأ (ه_ى.ةهنلهاةطصاق

 نوكينأ هتاذل هراتخا
 هدعش) هناه_صرهاظم

 عليج ىلا ىأ(هئلاس 7

 شاقنلا كحو) هنامثاك
 ىلاعتهنلا ص ىنلانا

 اموتازنالل مل وهيلع
 لوسراوذؤت نارك ! ناك
 او-ك:5 نأالو هللا

 ادبأ هلعد نم هحاوزأ

 َ اذنااهءام(ةي" الا

 ماد )امنيظعهش ادنعناك

 رشعماب لاف اميطخ
 هلل انا نامالا ل-هأ

 (اليضفت كي .اع ىباضو

 اكىأرلا لبق نملاقنال ل ثم نال عذرلا ك> هلافوقو هناك قاووَهَو داعت الاسرة قارململاو رازبلاو

 ليقو ل قعلا نماريفامو ه(دابعلا بول ةىار ظنهللانا) نيثدٌغار 25 تسد حاطص مى هيلع فنا

 هاقاط صاف)ه هاضتراوهافطصاىأ(د- < باقاهنمراةخافإل لل كسار راما ذل

 مر دا 12 اذآوةتطاو ةرهاظق هتارغ هلقاعتالدبا هموم هنمأب رقم هل ايفص ءلعجىأ(م)ه سفنل

 يذلا كولملاءا ما عّل ماعم هلماع ىأ ةراعتس اولد اق رطىلعهلك اًذهوهيشها ونوصاوال ءاممو'

 ناك ادافع ادعامفرشأهباقوهح هر نادارملاو مهرارسالانزةئار زون وكي نمساءلا نمنومختني

 ملت ىلاعت هلوقك ةلك امال هيلع ىلطبالملا ناعما ل هألوةةفاكتةب رب دهب ةلك اش مهنا ا

 ناي :ءماش نعتلا لا ةفنيةقلا صعب نيل اوقلا نيب ع 0[ مج ريغ غن ىفاملعأالو يس: فام |

 قاطاالاذ_هوةرامالاو ماو انا ردع شو امو مسحلاو ةلكاشمريغن مهقالاطا حدب اذهوتاذلا

 ىنلانا) ه جرت تمدقتدقورو عثملارمسقملا نسل نيد ترك ب1( شاقل كنور" ةلك اثمالاهماع

 ودون 0 زودالو ل<الو 9 !ىنالىأ )ل !ناكامو) < هنا .1(تارئال مل_وهيلعىلا عل هللا ىل- صأ

 نوةمرحنال(ةدأ اا ا را الو) تن اكةيذأ ىاب( هلل الوسر

 هنالا اراك ن اك كلذ ل> سا ند4-  :ءىلاعتهللاىذرىفاشاالاق ىحنيئمؤماتاهمأ ىضهوةدن وم

 ىح لو هيا عىلاعتهّللا ىلص

 كلذ لئاقلا نا ىل قامو ة-كثئاعتج وزئد ©تامزالاقنيقفانملا ضء:ناةد"الاهذهلوزن:سدسو

 ةراعك هللا ل هسىف سارقأ ةريشع ىلع لجو ةبقر ىةعأوايشام جف مدنهناوةرشدملا ةرشعلا دحأ ةحاط

 هتداعىلع (اييطخماق) تاقطب هنود نمردص»ال لب كلذ ملم: 0 منال صنال هنلاقأ

 لاملاتسس نم م نوتعفنو ونهتو سك و هذ لا ىقهعم نهو ن مع هئمص ءلزت ح

 رشعناب) هتيطخىف(لاقف) هءسانلا مالعاد داراوزو<الامهغلي اذا ام.5 2 فة تالا دل وهومردقب ىو ادا زكأ

 لضفو) هل قو ىلع
 مكفاسن ىل-ع قايد 0

 هلامارتحاىأ (اليضفت
 هامل راك
 مو

 «(لدف)#
 هتنمداا؟ ليضفت ف)

 ءارسالا ةما 3

 قاس: لضفو) ةمالا ىلعهيلضمت اميظع (اليضفن كيلع ىف :اًضءهنيا نا) عاجلا ارشعملا(ناعالا لهأ

 ماأاك ضه:ىلع دي ما مم ودا ل معسل هدف : ىلع

 راك ل دل اك ناو نفد> | :ءا هك مد عىلاهبرا أ ءهلكم ا دهس دل

 ةصقد ل16 تايتشاامعأ *:(ءا ارمسالا ةمارك هنمضت افا _سوهيلع ىلاعت هلل ىل< هل.٠ ضف ىف لصف

 هيدللاةمرك |امدارملاو مال_!اوةال_صلامهيلعلسرلا ارثا سىلعهب لاه[ ضفاماه ضيف عقووءارم الا

 هل طق نه هيث ءاعود , لأ دقو هتازجعممظعأ نم هنأفتزجعملا لب ؛اهب امهيدا رملاسداوةد اعلا قراخ نم

 فص اري_عثلذلو هىدح: ال ل ذكو هامو» ريغ هيلع عاطبالمأ هنالمرهاظهمدارملالوة:ناشثالو
 راساذا ىرسأو ىرس لاق ديرما رد ا رتالا ودب ديلا اوأهد دعمالع ايلاو ةمار ا

 راسىرسو ليللال وأ نمراسى رسأ ليقف فق رقامهتس ليقو و نق اندر هيه اند اتا و اليل

 1 ىرسأ لاقي الواهع مج راساذاةْإ_مل ىرسأو هضعب راساذ | المل ىرس لوقت برعل اىل-ءثو هرخآ نم

 ولمل مها هحسن هدلاسرب هثعبف )0(
 3 م

 1 ةلاتقت هربا رذ< وىلاعت ءن هلوقك ةلك [ثمرعيغ ن ل هلل ىلع سعن !||!قالطاىؤو هلةعماخو هدةعابر 2م



 انقنكإ

 322 ىرسأو هطسوقهناالم || هدهد ىرسا ى»ق دال :هلوأ ىف عقواذاوهث ا قوريس مو ل

 نالاظفلو راك ىءمناربا# مامهناو ىرسل مزالنا ل -.ةوقاربلا ىرسأى أانهفوذ< هاوعفمو

 0 :رهظ ىعو ضرالاةأرمسقهيبسهذدن ىرم» أ :ءذرهظلا ىهودارسلا ن هىرسأو ىرسلا نم ىرس

 ىلع م-هذاغتا وىرسلان ودانهءارم ءالارربمعتلا ىلعام-يقاقت اامهرباغت ىلع لدن وتادر ملا ىنادك

 نم) هلوقبهنمضتامنمب مثىقأ سك ارعملاريغءارسالاف سدقملاتد.ىلا هريسمانغمراصفهيّءارقلا
 هير عمدسعلا ملاك :تووحلا قى احا ما صو ىو هإلاسةي رشئانالار ءمالاكس م ىهو (ءأح ةاحافملا

 لا لس كل و هدو رىكأ أ (ةيؤرلاو ( سوه ءاعىل اعتدنا لص ىسومت انك

 ةيملعتناك اذاوةءوراهردصمةد رك :اك اذاىأرو بثا>ءلا نهىلعالا "اللا ىفامةيؤ ورو وأهرصن

 اذ أةيؤرلا ىععنوكس هاو رلاىلههسلالاقو ىأراهرد- مهداة دعا ناك اذاوأب ةراهردصم

 د: صمغلا ن هنود دع ٌقىلحأ كابؤرو 3 ينتملا لوةهيلعوبرعلا مالك قدهاوش تدل

 هنالصىأ (ءايدنالاةماماو) هبورباستةلرغ سوه .اعىل اعت هلا لص ها هآوعي امو مهوناك ئثهيلعدربالف

 لكعلدتسا اذلو همالسلاو ةالصلاهماع هلم ضقت ىلع لدي هناق مهلا ماماءأم 5 .:الان سو هيلع ىلاعت هللا لص

 ىق:الصلا ىف إإ_بوءيلعىلاعتهللاىل-صونلا مدقتب لضفلا قمنعملاهتهللا روك فل طفل

 كا هنجورعلاو) انذيدل_سوهيلعىلاعتهللاىلصى لاه ضرامانأد :دل ىدرتال اولاقو هنوم ضرع

 تا 0 وىل-:ةي لدقك ج رعب ج رعهلعفوولعلا ةهجىفدوعصلا ىنععجبورعلا( ىهتسملاةردس

 رسم , جار ءملا ءجارعااهتموعءارلا .كو نيعلام خد هناىلاعت هللا هجر فنصملالاقو نم" محمشب لحج رع

 ىذلاوهو قوما حاورأ هيف م 0 ماو مراغمر جراتسمل ءجوجردلاوذل_للاو هوم

 دع_صت هيو رد ناهحورذشلا مدا ه:ملهأر 1 اذا 2 22805-- ومروان نهىوربالرمخ" حلارصد هيلاصخّشا

 سدعملا تدع اسوم لعىلا هت هّنلا ىل_صهريسعا ارسالاف حج راعملاىذ هلوقرمس# ةهرولاعالاب ةكالا ا

 ىلع ءارم الا قاط دق ردك ةمهيقو هيلع قلطأ سلا مم را مردطموهوءامسالهدوعصحارعملاو

 هردع _س ث ةردتأ اورطذه. ةوبيلغت هنا ل رةفازاجم كلذ لك ىلءحارعملا ىف واطاوجارعملاوءارم بالا عج

 ىف ل_قوةعاس | |ء امل قير مدفو يل اردد لل ل مهوةكو زعم

 ىقاهالعا وه سداس |١ قاهاصأ ن انام عج وى انامو رام رف:_ضم اهم اع :رصتقا وةسداسلا

 نمسشارو 5و هللا نمروناهاثغ هناوةز غلا ناذاك اهقار وأن او رحهلالقك اهةيننا ماو ة ءداسلا

 امناهناو تارغلاو ليل ااهنم ةدرأ اهئااهأ صأن ءحرخيو ماعةئام اهل ىف بك ارلاريسن هناوسهذ

 ىلع ايلا ىهتط هنا لبق وات نمدع_صاام واهقوف 0 5نم طءبياماهلاى ع هرال ىومتنملاةردس تدهس

 ىصتالىبتنا ايلا ل_صونم نالليةوا وزواج: الف ةكئالملاى#تنموأهؤارول بالف ىئالخلا
 هآرىأردةم اهدثءةلوصومام(ىريكس !اهءرتانآن مىأرامو) ءلاوةالا نمكلذري-غىلاةمار لا

 وأ ةيضيعس نمو هنأن" الَوع- صوهوأ هيلع مدقمنايب هتانآن هوىأرلوعف م ىربك ااوةيردصموأ

 نم ةردشلا قة عواد ]صالا هبر وص ىلع ىلا :ريجوأ هتمانعىلعلدراسممآ راملك هللا تاباوةدئاز

 ا فرذرلاو 1 !اد_برضخأ ف رقر وهل-يةواهق_صوالوايلار 6م نكمال ىتلاراون *الا

 نمد هللاهصخام ىأ (لسوهيلعىلاعتهّنلالصدصنأ صخ نمو) طاس هنا ل ةوناساسةيسرافلاب

 8 لصف اك ءايدنالا رئاستازحعمىواست ىا|تازدعملان هدلامعممالسلاوةالصلا مويلعءايننالا نود

 ىفولعلا ىأ (ةعف رلاتاح ردم ]هتنمضت وهيلعتود>اىأ (هياءتوطنااموءا ارسالا ةصق )هلم
 رست 011 الا او وا هلاك مر با ولت 75778716 ج2

 ةلاكملا ىأ (ةاحانملا نم
 4 ةيرصبلاىأ(هب ؤرلاو)

 ةماماو) ةيملقلا وأ

 ة (ءارد .دنالا

 جورعلاو) سدقملا تدب ف

 مناف( ىهتنملاةرد سحمان
 ن-هلزناماهيلا ىهتني
 اهت2ن مدغصاأمواهقوذ

 هيرتانآن ن-هىأرامو)

 نايباذ_ه(ىب ىركلا
 ليصفتاماو الاج|هشسدق

 الإك اءإ_لا ىفدتسصق
 هصئاصخ نمو) هوقو

 (مالسلاو ةالصلا هيلع

 صخام ةل-ج نمىأ

 ىلثمطعب لوءاطعالا قدن

 ه0 ءادنالا رداع |

 ىلاهثا سا ىأ(ءارع مالا
 (توطنا امو)ءاملا

 *ا أ

 ىأ (ةعفرلاتاحرد

 ءاينالا

 نمهيلع) تل



 حئاحص ة+_.:ىقوراث ”الاوثيدأحالا هدب وىأ(رابخالا حاف هّمرشو) رارسالا صعب نم ىأ (ريزعلا باكل هاعهبئاس#)
 بوصم(اليلإ) هريس ىأ(هدبعب ىرسأىذلا ناحمسىلاعتهللا لاق) حم فام« لك قالطاو حيك ع.جاهالاكو ىلا لاورا.خالا
 ريسلا وهامهالك ءارسالاو ىرسلا ناؤةيديرجتلا ةعنصل | نمهيق م عمةيئارسسالا ةدملا لأ هن ىلع الد ريكدتو ةيفرظلا ىلع
 ةياحتلاىلا ةقرفتلا ماقم نمةيلختلاىل اةري_كملا يعملو ةبحاصملابةنورقملاةيدعتلا ماقمىفةسغلاب لل هزم ةدايز ريتخاو ليللاب
 ع.يمسلاوهدهناان:انآن مهيرنل هلوحانك رابىذلاىأ(ةيالا ىدقالا دج_ملاىلامارحلادج_سملا نم ةرعملاةمترعىؤةياحتلاو
 ءالعالمالسلاو ةالصلا هيلعهءارسا ن اون اك-لا نعورنمهنا ىلع هيدنتللا:هءدارنا لعل وهيْرْخدْلا ىنعع عي مستلل ءناحس مث ريصبلا
 هّللاناح.ف هلوقد_.اعلدب كه ءعبىذلا لو صوملاىلا فاضموهونامزلاكلذ ؤتوك!او كلما بئاجع ىلعهءالطالو ناشلا
 ىلا ىوهاذامجنلاو لاقوة يماعلاوةدابزلادو+و فرصنمريغوهولاقثي>هارعاىفىنمشلاب رغأو ةيردصملا لعهيصنوهوكتو
 را صري فم, اتأدب ود ملا هذه ص 1 | لا 5 تغل ا دقو ىريكلاا هيرتانآ نمىأردقل هلوق
 ابتمثخو ءارسالاة روس

 ةروس ردصريسس فا
 امنيا ميفترك ووجنلا
 هد ق ءعسام صغ

 2 لا

  يييييييييحححيسسججسجسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالاااا7 7 سس

 | اهمسااملراعتساو ةيسحلا ىقا رمل, ةيونعملا بارما نمهيطعأامهيسشفةيسحلاةاقرملا ةجردلاو ةبرلا
 | هنقشك أ (هتحرشو) مج: ةروسوءارسالاة روسى( زيزعلاهياتك ىهيلعد رام) ةحرصمهراعتسا

 | لاقي سوماقلا لاتعد ع.جامهالكورابخالا حئاعت خسنلا ضعب ىفو (رابخالا حادص) هةنمبو
 ردصموأ حيد ىنءغداصلا حدف حاد ءىبتنا ئا و داصلا مسكر حاخت موقو حيختو وف حصا حص

 ىلل_صتم دنس تاقْءااهاورام ىهو خاحصل ارامخالا ىأف و صول ةفصلا| ةزاضأ نهوهو ةحصلا ىنعع 5
 3 1 ءلز م !- 5 2 . د - 50 | 59 4 1 ىولعلا جرادملااهتيمسو

 ةهدسدعل ىرمش ىذلا ناح.سىل اع لاق) تندد احاطصم ىف لصفا[م ة>داقل ادع اوذودشلا ن ءلسو 1 :| | 5 ١

 بوصنم ناح.سوءارسالا اظفل ىلع ما اك لا رعدقو (ةي"الا ىصقالادىلاىلا مارح دج لا نماليل - 2و جارعمل ق3

 عك رك-:هسنح لا ناؤدربك د دصقفوضأ اذافةودغورادفك ىدأسدج لعوهو ةدردصملا ىلع 3 ل امذلكع تا

 فرصلا نم عونموهةيملعلا ىلءو هريك-:”روص:.الف نيعمريغهنا ىلعءانب مهضعب هرك.:أو صخشلا

 هيف مالكلاو هتركذتىف ىلعوبأه رك ذاك هيلاقنهأط خوه: _هاعداحلا ضعب ركنأو فرصركن اذاف مالك عشاو هانعم
 : اوردصم مءاوأ هيزمتل اوع.دستلا ىىءدعردصمناحمفلدذلا ليوط راتخاوهيشاو>وهحارش

 ىلغلدت هيزختلاعمىهو كلذ نعد_هرْمف ةهجىفىلاعت هللا نا م-هوتاسكرةب ورلاوءارمسالا رك ذاسا مث هاضخةمن -هداغل أم
 نمه-باع منأامو لهن قهدابعس< ويذكلا نءهللاد_هزنءا رس قود" الأ اوبدحعتلا ةروك دملاةب آلا نم رهاظلا

 ةليلق ةدمؤ ىأ الل لاقو احيدسته وحبس ىأرعالا ىععنوكي» نا لمت م |ممنلا ناك ءارسالاءادكانا

 هناضاو تافصلا فرش أ ةيدوبعلا ةفصنالهدبءدلاقو ماكدبص”ةىرسلانأعمهرك_ودرك ذاذلو || دح_بلا سقن ندم
 قاطا نوكي وهسفندج_!|ص*ئمارحلا دجى لاوزعل !قدارس ل وخدلدرح هناىلاءامياواغيرشت هل (] رجلا ىفانا انسب ثيدحت
 ناكهناىو رو هيمان :وهورج لا نمزاك مو هيا ءىلاعت هللا لص هيهؤارساو اخ ه حيد اههنم لكو م رحلا] متانلا نيب ثدبلادتد
 مال_ل او ةالصل هيلع ل. رمج هظق ان ئناهمأ تدد ىف هانأ لب ريجنانامهدب عجوْئىناهمأ تدب ليربج ىناثأناظةيلاو

 نعمهدعيلهبىهس شدسقملات دب ىدقالادج_بملاو رجلا ىف مائة يغأ طابت مرح اىلاه»١بهذو |[ ؟ ربما قباطتلو قاربلا

 نا دعاو امم ناك دهر

 هنالهب ةصعلاوةروسلاءادش

 مرح سل هنال ىسمذملا
 ىنلل ةدربلا ب> ا دلاقأك مرحلا ن وأ ىدتالا دجسلل

 دج_سلاىلاءاشعل اهال_صدعد عجرف ئناهمأت ديف ناكن انام عملا نكميو همصق نماء ع صقوه:ليل نم عجرو هيىرساف

 ةنسهرحفا لبيتك لذ ناكوهصقلا ابيلع صقوابيلا عجر هاورندنءمناظقيلاو مئانلا نبي هلوقهيلاريشنإك ثدبلا دنع ر>4 ا ىقأو

 كرا ثيدحلا كو رامالاوراهزالاوراحالاورامنالافوفحنوهو مالا اوةالصل |مريلع ىسقع ن هز ىلا ىسومندل نمءاودنالا

 ةليل نتعب رأةري_سمةظح ىفهءاهذت ان" الاةءاراةلج نمو ىكدلا هك ذ سدد قتلا, نيطسلف صخوتا رقلاو سن رعلا نيب اهيقدللا
 مهتم ام ىلع هفوقوو مهتالاحومله عم مهل هتماماوءايدن الل سدقملا تدب هني ؤرو

 هنا ل-.ةو هلاوحأ ىلعماطااريصبلاو هقحيف ليقال ع..م.لاوه ىأ هتلوههناريمضو مارح دج ملا ْ
 ا... :٠.13 ت11 للا 11 15 ايفا لانك ساق" تلا نوازل تناك انااا



 اليواولاباذك (ىنال_خالو ىربكلاهيرتابآ نمىأرد-] هلوقىلا) رششناولزنوأ رثشنأوأ صقنا اوأعاطوأب رغىأ (ىوهاذا)
 نمىأ(نيماسلانيب) ب٠ رالف كلذك رمالا ناكاذا ىأةحيصغءامنلان الو اه. ءاغلابالف ىحلدلا لصأ ىو ةدهتملا خ ذل ىف فالخ
 أ ير (مالسلاوةالسصأ اهيلعدنع ارسال |ةدك ىف) مهريغوهلزمعملاةفئاطوةنسلا لهأ
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 | ىوهاذامجنلاو لج وزعلاق وز هنا الدها لاهير ماكل ع:مسااوهىأ ل_سوةيلعللا لص ىذال |
 هياعهتيلغلا,رثلاه.دارملاوأ محن لكل ماعمجنلاو م..ةالواولا (ىربكلا هن رتابآن هىأر دل هلوقلا
 4 .قأوهيحوه-لعلرنوأعاطوأ ضةناوأب رغىنءءوهو هيلعةلزئملان آرقلا موف هدارملاوأ

 ريسافمل اق طوسم هيلعمللكسا اومجنلاب روربد مل اوأءاشا عمق. ناىلاعت هلو اليل كلذ عوتول

 بسن (مالتسلاوةال_صا!هياءمرءارسالا ةدكىفنيململا نم فالخالف) صنلا نمركذامتملعاذا
 ذا) ىتاي-_تاماما:هوأةظقي هنوك ىفاوقلتخااءاوهياغنوءمكنوماملاول علا هلدهاشلا لقنلا
 تءاح وز مل_مهدح مال ىذلا نآرقلا صندعب هيف ىال-لا عوقو مد هل ل_لعت (نآرقلا صنوه

 هيلعىلاعت هللا ىل_ص دهان دن صاوخو )هيف ةعئاولا ( هءئاجعح رشو) صنلا لجأ امدعب (ليصفتب

 ةرشتنم ىنعموهريثكرامخأ هذ سن ىفو( ةرشثنمو ريثك ثيداحأ)ءارسالا ىف هيهللا هصخام ىأ (هيكاسو

 ةم-هملارومالا قريدتااورظنلاوهو ىأرلا نم(!:.أرةفل خخ دين اساب ث.داحالاس تك ىقةقرف هاهنا

 هد_فاهعجأى اهلك اوهىذلاثي دل ىأ(اواكا مدقننا) رسعيو )وظن اهعجاني ارامدعت

 هلوق ىف ئهرايد+اهعدقت دارو اه أو ةصقلا
 مدقملا مهللانا سثبتالو « اهعأىمعن كيناهد| تلق

 :دايزىلاري نو) ىراخبلا نمحص أ هنا نمةيراغملا ىأر ىلع هاه ريغنمعصأ هل عجاذا ذل مهاوراذهو
 ىذاقلا |: د>اهرك ذبح )ةوومىهو سم ربغا بتي اور تعقو ثيدحلا اذهريغ نم ىأ (هري-غنم
 ةحودفملا:ل_كوملاءاملاب( ردك وناهيقعلا ول هنجرت تمدقت دقوف ركس نبا ظواحملا وه( ىلعونأ د.يشلا
 ناقاهبملع ورقي نم امس ىأ(امويلع امس روهشملا مامالا ىذ الا نبا ةنكاسل ادم هملاءالاو

 مهونعقدلادهفنصملاركذفهريغو عامسلا ل مشت اهاعح مهضعدوروه ا دنع عامسلاب صمخيانث دح

 هقفت ىذلا فضملاذاّتسا ىميهتلا ىسعن هللا دب عورأ د وهو( ىميمتل هللا دمعوبأ ىذاقل او) هريغ
 امساف رعل ا راح متانس يمك | هانعم لدالا ىف خيلاو(اذخ ومش نمادحا و ريغ و) هلوعب راشأه يل ١ وهيلع

 رصعلا فن اكوه:سريك نمالا ةمئرملا هذ لصد الر ثكالا ىفهنالدنمنوديةةسو سانلاهيلعورقي نأ
 سايعلاونأانثد>اولاة) ىواخسلاهرك ذاك مالسالااخيشاهممعهللا ىذرريسعوركب ىناللا قي لوالا
 برعلا نمموقةرذع لة كف ةلمهملاءارلاوةمجعملالاذلا نوكسو ةلههملانيعلأ مضد (ىرذعلا
 (ىزا رلا سابعا ا وبأن: دح) لاق خسانلا نهم. رو هوءارلال دب واوب خس ضع ىفو زور وهم

 لاقاهحّدفو ما مظهيفزو< هناوهتج رتتمدقت(ىدول لا دجأورأ ثدح) لاوهتجرت تمد
 لاوروهدملامامالا يعل اسحاص (حبادحلا ني ممانثدح) لاو هننج رتتمذدع (نايفسناانمدح)
 حتقب( خورفنيإ)ةدحوملاءابلاو ةنكاسلا ةيتحتلا :انثملاو ة-ودف لا ةمجعملانيشلاب (ناسبسش|:ةدح)
 ت1 ا ا 1262222752 2رئبت7ش1ُبشش1يُشتلااش بباب لسا تبي ت2 ا تت تب مت تت ل واو نوديدهناةرصدشلا قرج> نيالاقو ةمجعم:اخو ذك اسواوو ةءومضملا ل مهملاءارلاديدشتوءافلا ٍ
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 وهذا) مارملالاجا قب رطب ىأ
 هياعوىأ(نآرقلا صن

 الامال_ىالا أ عاسجا

 مسهعس نمو ةلزتعملانا
 و رص هدعدتممللا نم

 سدقملا تدي ىلاءارسالا

 ركنأ ن_فءامسلاىلاال
 رئفاكو هف ءارسالا قلطم
 تءاح واءارتماالسب
 ح رشو هلم صعب

 طش ىأ(هئاحع

 دهم صاوخو) هبئارغ
 روهظوىأ (هسيف
 هئارساىق هنايسصوصخ

 هئانس ست امى هنالزنتو

 6 ريش تن داحأ (

 ةربهتشم ىأ(ةرشئنم
 ةرتاونم نوك» ناتداك

 (اهلكأ مدقن ناانيأر)
 ثيداحالا ل-ك أ

 احرستءارسال ىفةدراولا
 ىلا ري ثنوإاحيضوتو
 ريغ ىأ (هريغ نم ةدانز
 اخيشرتواحي ولت اهلمكأ
 نيعتي ىأ (اهركذس<)
 اسردعتواعيقكتامناس

 ديهشلا ىضاقلاانثدح)
 " ركس نياىأ (ىل-ع وأ

 حتفب(رحب وأ هيقفلاو)
 ةلمهم نوكسوهدحوم

 ىميمتلاهللادبعورأ ىذاقلاو)ا ٠ همالك ىلع عقاووأ اهم ىأ(اميلعىءامس ) صاعلا نبأ وهو

 ةمجعملاذنوكسوتإ هممضب( ىرذعلا سايعلاورأانث د->) مهلك ىأ(اولاد)ن يئدحملا ىأ (انخويش نم ريثكو ىأ (دحاوريغو
 ئأ(جادحلا نب ملسهانثد>نايفسنبا انثدح) محا مظب(ىد واحلا دجأوبأانث دح ىزارلا سابعلا وأخت دحيم رذعىلاةمس

 فرصو ةيدلحل اوةمحعلل فرص ةمربس غةمج ع ذكنك اسواوفةدد_ثمءار مضوعاف حقب (خورفنينابنشانت دح) حيمعا ابحاص

 نيعب املا نكد وهو كد د روسج ول علق رم آهفرصوىفاهل:ل الاودء سى



 الءالادأ (ةملس نيداجا:ثدحإ)
 تياثانثدح اعل رسع

 | ةد-حوملا مضد (ىناثبلا

 اهدعنونلا فى عدو

 ىلا ةمسنءايقنو:ةفاأ

 اسأر ناكهسنامب هلو بق
 ساي لمعلاو مل -ءلاىف
 لاي و ةرخاشلا ب ايثلا

 هنملمعأه دك هَ َ م

 ةتحسلا ةمئالا هليرخأ
 تباثوهىهذلالاقو

 نبسذأ نع) 24

 ىلاعت هللا ىذر كلام
 هللا ىصهللا لوزا هنع
 لاو مل و ه.اءىلاعت

 لوهخلا ةعيصد (تنأ

 مضب(قاريلاب) ماكتملا
 هقدب ربود-ثأ ةهددح ولا

 ةرهسس هلع منو هناعملو

 وهو) قربلاك هناريطو
 (ضيبأ) بوكر م ىأ(ةياد
 لد امىلا ءاميا هقو

 ىثنأالورك ذب سل هنأ
 ىلالئام ىأ ل وط)

 رأسا قوذ) لوطلا

 هرفاح عضي لغبلا نودو
 حتفن (هفرط ىبتنم دنع

 هرظذ ىأ نوكسف

 هتيكرف لاو)ءرصب و
 تنا» تأ يمدح
 هب رضحىأ (سدقملا

 نوكسف حافيو_هو
 2-2 هن رز ىلع وأ رسكف

 سد_ةثيهيف نالاضنأ
 هريمهنالوأ بونذلا نم
 لاق تت وعلا نع

 وهوهعلاطدعسل | هانعمو تب رعتل | لود ريمغت هلعأق هلاقام حص ناؤواولاب هن ١ مجعلا هع قهقرعن ىذلاو

 هرك ذىجذيالاطخ نم ونشلاب خلا ضعي ىف ظيض هنا ن اهرب !لوقو ةمجعا او .ملعال فرص :مريغ ىلع
 ليلا ميهاربال مسا هنا نيعلا بحاص لاو رثك [هقرصو فرصنالو فرمدا هنا اسملتلا لوقادكو

 سوماقلا بح اص هعيتو لمح رش ىف ىو وذلاهلةنوعلاطملا ىف مج اويأوهو مالسا| او:الصلاه لع
 ىفهةجرتو نيت امو نم الثو س<ةنس قوت ةقث ماما وهثنخلا باخأ هل ىو رىلبالا ىطءل ادع وأو هو

 ةنسىوم طاغي دقهنكل قودصة دوه وسندحلا مالعاد>أ رانيدني(ةماسنيداجانةدح) لاقنازيملا

 برعلا نمىحة مسن ةدحوملاءابلا مضد(ىفانماا تباثان'دح)لاةنازيملا فهم جرتوةث مو نيدسو عبس
 ةثامو نب رشعو عبسة:سفوةهرص ءىفنيدباعلا ءاملعلا سأر لسأ نياوهو فحم هنونو ةنانيمه لاقي
 سنذأن ع)ناز.لاىفةجرت هلو ةّتسلا ب تكلا باهصأ هج رخأه ساكت باث ةقثوهو نوناعو ةنسدرعو
 (قاربلاب تمن[ لاقسوهيلعمتلا ىلدهللالوسرنا) لسوهيل هللا ىل_د هللا لوسر بحاص (كلامنبا
 ( ةبادوهو) ماك ف طاذملا قرما اك هتعرسلو أ هناعلو هةب رمد شل هءىمسةن لا باود نموهو مالغ نب
 ىنِيو كلرحتي ىأبديام لك اعضواها:ءملل_صأو عب رالا تاوذةغالا فرع ىهوأ#ر وصىلعىأ
 ضيبأوة-ة+ا ف ىأ(لغبلا نودورا-لا قولي وط ضيبأ ) ثنوب ورك ذيوهوحاورالا تاوذ نم
 هعاوقلوطدارملا سدلوهوطخدم ىف نوعأ هنالهبث ذو هقنعنمباسرا عاب هلوطو باد ةقدالرب خلل هيرمخ

 رقملاكهرد_صوهقالاغاو لبالكهئءاوقوسرفلاك هذرعونانالادخك هدخةرشدلا ىدابهنا ل-قو
 قارملاب مل_سوهيلعىلاعتهللا ىل_ك هلىتوأامنا ىندقملاقرينملا نبا لاقباودلاهب-ثرالتوةايهردصو

 اوعداذاكولملاٌةداعناذهّتماركلاراهظاو” شرم _هدهعفرن نر داقىلاعتهللاوةداعل ىلع هن رك هلاسدن ان
 اراهظاو بحال ل لاح هنا ىلع امي" س رغلا لك ىلءن كيلو هتدافو فب ركرك هلاو ةءب هبومح نم
 موه. ءىلاعت هللا ىل_ص بكر اذإ و هداعةعرمسلاب ف صويا هاكش سلو سيجعل اهعارساىق هن" دال

 لاق قاربلاكاضب اءاضيب هتلغب وهدنعإ_سلاو برحلا ىواستو ه:عاجشو هنابثلاراهظان يفحىف دل غلا
 ع<لازوح وقارعلاهنموءاضيملا ىهءاتربا!اشلاو ضايبلا ىلا لئاسلا سهشالاو ءامهش ىأرب ملا نبا
 نافرق_كااك زادم رفاحلا(هغ رمد رئاح عض ةع رسلاو ناعمللا او ضايسلا نيب ةيمسثلا ىف

 ىبتنمو ارفاح امس -غبلا نمهيرقل هنكل رقبللا# فلظ هلاذ_هواهوحنو لو ا ريغل ىاطدالر قالا
 مهو: اكةوطخءاملاىلا لص: نأ همزاءالورظنلا هيداراونيعلا فرطلاورمامكءابتنالا ىنعع ردص#
 ةففلالادلارسكو مملا عّْفب( سدقلا تدب تدنأ ى>+_ةبكرف) إ_سوهيلعىل اعتهللا ىلص (لاق)
 ليريجتكر لهفاث+اوريهطتل وهو سندقتلا نههناوهددشملالادلا عاقواهمضزوحي هنا مدقتو

 هرهظىلءتازاف ثيدحلا!ذهقرط ضء: درو هنالدعمبكر ل. قئالمأهعممالااوةالصل |هيلع
 ةدعىؤمدقتامهدكوثب وهةلخ ناك هنا لهم حيفْذُ د :محوة-غيذح نعدن < رصتلا ىتايسو لب رمجوانأ
 ثيد_-4اىفح رصدقو ب وك رلابهصاصةخارهظالاو رينملا نبا لاقهمادق ناك هنا لمتحي ومهذدرأ نم
 ناىريمدلالاقفهيلعناكهطو.هنارك ذو قاربا | ىلءناك ل_سوهيلعىلاعت هللا لص هدوعص نأب
 جورعلا رك ذيءاقتك اهل ضرع: هنكلاو اضرأهب طبههنا ل بقو هنرد_ةلاراهظا هنود هلزنأ هللا
 اهمالعتفىفف لت خاو ةفورعم ىهو ماللا نوكسو ةلمهملاءاحلا حتقب (ةقلحلاب) قارعاا ىأ (هتطد رف)
 ةياكو بتاكك قلاح عج رحتلاب ىمرالا لاقو أطخمه ضعبهلعجوةسغللا لهأ صءبهزوخل

 ىلا (هتطبرف ) سدقلاباىورو قامسلتلا
 اسهقفو مالا ناكسأب(ةقلحلا) فاى

 ةعضب ةماس نيداج نعش دتك مداعنبور علا ةرامتلارمصنورأ وكلامو ةببعش هذع ىور 0م



 هيو اندامهي .ةقاي_بورب رحلات>اصو رعاك دج اباد :ءم + اودىأ( ايدنالااب)' هركو ةذ->وملامذد(طدرب ىثلا)

 هلل لو وهءلعةكم رحاهروزي ناك مالا هيا عميهاربا ناءديو وسدقملاتديىلااضيأءارسالا هلن| تدث نا قارمااوأ

 ىبتنان> ىوهياع ىلا عت هللا لص هناّة دب رب قد رطنمىذمرتلا ثيدح ىو ىب ايس كه مىلاعت هللا ىلع مرك ًأدحأ كيكراش

 رهظافادود سس ابيةةقرخلا ناكهنابعذحلأن .كع واهب قارع'| طب رواهقر فن ةرخصلا ىلا م السلا هياعليرمج راشأس د ةما تسبىلا

 معو كلاهملا ىقوتنممزاسلا عز ءالردقلا,ناسمالا نأ لعل ده رى ماهةرخ

 مك د-ةلارممأ اولاقو هوو ئءدةعلملا لب واتلءاقكلاىفول_مىفه.ىورو(ءايدنالااهب 3 ءرب ىتلا)

 تار اك لاي هلا تناك نأ نيمو 4ع ءضاملالا ع! ,اك> عراضملاب ربعو لهسُث دنا لاو

 ند را نيح اسود اءىلاعت هساىل_صهناىذمرتااثد دحقىذلاو ىصئالادحسملا

 فرعأالو فورءملاو ءاذهو ارم ىاربلا طدرواهةرفنةرخصااىلا مال اوةالصلاهيلعل» ريجراشأ

 ا يصلا وهو4ب كر ث تناك ايدنالا نا ىلعءامب فاربل اهنا فايا رهاظو طوبرملا كذب لو لقت : نع هلمقام

 رداح 00 نسخ اءايي دنالايداريقالاور_هاظوهت مسهعب .بهكرناف

 طر رلا ىفةدئافالف هي <ةقاحا علقهنكعىوققاربلانوكودعبم-+باودط» رت ىعملانالامة>او

 اهمناوبابسالا ةرشابمىلاةرا تاَهيَق 5و سو هيل ءىلا عت هللا ىل- ص ىلا لعق فلاالرخ سم هنالرضاال

 ىتنرلا ىتارتلل ثق طعو ىدفالا(دجسملا تاخد مث)اواكو واول _ةءأادهاشءافكو لكوذلاعت :ال

 (ني: ةءكردية تمل صغ) د .ةحلادعبلاةلزيئدح سى تسدلى ل ١ضصرالا ن ءدحسملا سرع لكلا

 ةال_صهيلع ضرفوءارسالابةالصلا صرف لبق ىل_كد ل_بوهياع ىلا هت هللا ىلصن اكو دحم ا ة

 قلَط رفمثلاقون للا نب اهل ةنو ىهثعلاةالصو ةادغلابةال_صليةوليللاة الص ليقفاريفىاتخا
 7-5 عمة قرقمو ع .ه«ئاود ار ىتما مولا صد اوناكفا تاقوأ نييعترمغ نمءارم مالا فس #لاتاولصلا

 قريسو( نيل ن مءأناور + نمءاناب لب ري ىفءاة )دج لان ,.م(تجرخمث) هللا: نم جوبا #اووأ

 ةرطقلات تذ+ أ ىورو(ةرطقلاترتخا ىلإ رج لاتقل هررسشو هذ خاب( نمالا ترتخاف) تدرأ ام هيأ س رمش ف

 ىأةماقتسالاو مال الا ىنععنوكتوأ يلع شاع | ارطقىتااة- 12 رمطلاوةلمملاةرطفلان مدقتدقو

 نأ ارش نمللا ناق هه ممل عئأم ءطالوارماع سا اهلنا ل لافاجلا اننالاهقل >الق# اولاوههنرتخاام

 1 او هري_غنودلاطاللءاذغناكا ذلوءأ هنلاعد رسناسن لال ىذا اوم عفانمأ هطودد ذإ

 ىوروكب باضأو أ كب هللا ىدهرخ [قدرط فوك تمأت د وغلر لا ترتخاولو كة مأ تيدهو تيده
 سوفا يلا 0 0 ةمن "الانا

 أمرمق تالاوامهتحاباد 8 اويطس الورش ريمختل فالق عوفر ماسر عا ف 1

 هلل ريح لوةوام_هدحأر اخ ا ىتح هرب مك ىنعماف لك ثمه_ةيعبالامهدحأ ف نذالادي رأوأا«.ج

 للف ا دعا اينو محالا ثدنهنو دياطتةلال دنت نارا طنا

 0 مكللارا او>ىلعءان» هاب تاوضل اذه ا 0 احالاوكر حت :|ىقرمالا ضد و وع

 هريغباحأو ىهتنا هرهغ فالك هدا متجا ىف موصع م! سوهيلعىلاعت هللا ل_صوناوئثهيلاح ولاميق

 ءرةقمز رشا وراجلا قرذك او

 مالسلاو ةالصلا هيلع
 ا ولك وتو ن7

 اذكه نه نباسهو
 أيانلك نيعمب_سىق 0 8

 عدلا هللا( كح نم

 اهاك ءاقشلا غستناملعا

 اهب طول لكك ع هع

 وهو ثنوااريمه ضد
 قىو_:لالاوورهاظ

 قو-هوو مح رش
 0 صأ ىعل لوصالا

 هداعاركذ | ريمضنهن تن

 وهو ة-َهلحلا ىنعم ىلع
 ناب كالو ماشا

 وأ ف اضم فدا هةرخ

 ريد عرخا زادع ناكترا

 ىأ(دج- ااتاخدمت)

 هيفشيا- _صق) ىصقالا

 هج أ (ندشكر
 ىأ(تجرخ مث)دح ل
 ءانال د ريج ىفءاخل) همه

 ىأ(ىل نمءاناو رت نم

 ىلاعتهللا نم انا

 ىناذكه ىناسملتلا لاق
 ءاناو ىراخملاىفو ملم

 نمل ةثالث ىورو ءامنم
 ىورو ل-سعو رمخو

 22 لل 2س رس سس سن سس سس لل

 هر ل ىغمهنالزمالاهرامت+او ةنحلاىفهدوءوملاةعب رالاراهنالا نمهيلع ض رع ي>رهظالاو هاذه لعاوءأمو لعو م نأ ةعد رأ

 كدم|ت قرغو تقرغل هررث حاول لم ةاذلوقرغلل» املاواتوالح وا تزلوامث دلاة | ل ا د م

 تاوه-ذلا ع ,جيىلاةراشافرغاامأول امانا صقثو لا اءو_-ىلاىدؤت ىذلالالاع < ىف مهقارخ عدس امهقرغب ,دارملال علو

 اميط هنوكل ةماقل ”فالاو ماسالا سالى ( ةزطملا ترا ليزر لانو ال ارا هرورا نعتضر رعاوب ىأ(نب للا ترتخاوا

 نداوحئارورش عار اب ثنا مأرختاوها ماطور شان قياما لس قلحلا رو رم لوسارهاط



 ةخ1 فو قاربلاوأل ربج وألاعتهللاىلاريم ضلافدغمنلو هلوأ هميلملاماملكتملا نوني (ءامسلالا)اةبدعصىأ (انبجرعمت)
 نمهريسزا ىلاةراشالا عم لومقلانمةباغىفوهو هدعباميفاذكو ىاطنالا 28مم 2 هنمزحو لوهخما ةغيصب ةحيت
 ىلا ىدقالا د كلل

 نكي ىل ىلعلا تاوهسلا

 ىذلاجارعملاب لب فاربلاب
 بهذ نم ه4 -> رد

 هبو ةطف نم ىرخأو
 مف او ةدقلات مس

 ءامسلاٍب ابىأ( لب ربج

 تيمي

 نوك نا كا عمنا الو

 نع هنأع 1 حا 2

 ال 2000 7

 قالغاو 2 تام نوكت

 بدأ مامر هظالاوهو

 قاق>ةسالاولال_>الا

 (لاقتنأ نمل-يق:)
 (ليرم-ج) ليربجىأ
 ل-.ة) لي ري->انأىأ
 6 (كعم ن-هو

 هعمايح أن امف موك

 ىلع هناا اولدعساأو

 ىذتقمو هنأدفال-خ

 عامل < لاق) هناش راس

 دتوأل قل د« ىموأ
 كاوا (هيلاثعب

 الل رو رج نا ىهوأ كفيك درا تيداوءاجسلا قناكمنا انك

 نالاو ريما نبا نات تاحأ أ صن ىلع امقلا سهرعت [ك هم عاريا ع سرس ازو<وةمر#

 كلذ ب رثل-ء+و كا حل - !ءاناسزا كلا ةراشإ هتف ملعلابربعتاب و ورلاق ى

 عقوامعرهناالا ة-ظ#. ناك نا زءارم دعأ ءالاو راونالاهملاووه4_لق نحو 4 اع مول_علا فدارتلا دسمللا

 1 02 سو هيلح لاه[ ناك ذو مان :ااريعب(ك ريعت لاقل ك> ىلعتاراش ا هظعلاف

 امتي عما و هدعب هنارخ آ ثيد_-ىثع اح وحورعلا لبق آانألا ها مدقدنا ثددحما فءاجو ند

 هاوساميربذح للا ديك أن هل عق وسكت لب رمجرركو نت 6 اا يك

 4 .لعىلاعت هبا لص هلام ؛ ريمضو دعصول» ريج جب رعىأءارلاو نمعلا حّتشب )ع ءامسلا ىلا انج رعم)

 هنا مدقبو ة.حاصملا اوأةي د ءدالءاملاو قاربلا ب رعلءاقو ىل؟>-: قول ردح و هاوهوأ قاربلاو 0

 اماوهو ( لير مج حت ”ةمساف)هروهظل هن س لوا هايث لاناملا ىقءامسلاوءارلاممكو نيعلام هزودك

 اميْنياكوملاةكت ءالما٠ نماو>ةفباطىأ هبوصنوف ةرعح ميال لوألا رهاظل ول دوب راك

 وهردقم[دثسمل» ,ربخو «(ل و + ربج )انا حدف *#الا(لاقف) حتما اهمأ (تنأنم راك لكولا(لاقن ١

 ناو انا هلوق ىلعرصتةبالوده_سقنى هل نأ ها جمل ناس لا قد نمناىلاةراث أهدقع ء جاف ملاوأانا

 (د- لاول عمن مولق)لاملءماثلالاو قرخالنيعناملا» ءامكحالاوالخ حما ب اويأاسملع فلا

 ناكولو ٍلسوه.لعمل اعت هللا لص ىلا هعمن العدم ةسااكا ل .ةكعمن مولد رعجىأرد ةمىلع فىطع

 ةقامعم اهباوبأن الحا فّةسازينلا ني «1لاوو هلا سف 5 واعر حش اال يقو حاتم 2ع سال جاد ل ءدحو

 تعدددقو لد ة)- "الذ لعب 1ة-وةغماهفداصولوهردقب اهي وش "سو هياء ىلاعت هللا ىلص هلجالالا قتلو

 لدمحي واهفذحنوء:ينو وحنلاوهيلاثعيدقوأءإ_صأو العلل: زمهلا فذ ماهقتسالادارأ (هيلا
 درب لو ىف ةملاقرينملانيا هلاك م,يلعةج> ثيدس افالاو ف ذحلا ىلعةني رقنك :(اذاهنا ىلع مهمالك

 هنارح>ْن الوقع حار ءللويلاثءيهنادار_اأأاءاو هم-هلاموأع مناك هناوتلا طر أو هو هود الاشهب ثعبلاب|

 0 والهناش 0 كرز ماع ع اطر !ملِباو ل لاو ء عومم :'|ر هتعد لصأ ن ءاماهفث* ارك نازوك

 لوح هك هناالاة :دمسأل عاصت تسل هن هنو*“ د ردو هلء ءامسلاحل عل بح وماسدش نأيب هلاو و_سدأ رملا

 هئلالدرك ذامدع ةورجح نبا هلاقاممن >أ هيفام عما ذهوهج ورهدأر اشيمسا 54 هللامذ "افايعمت و

 نمثلا ضيق ىف هلنذأ عيبلاب 1 نذأنفه-يق ها نذأاعع_ناوملا عقر ىضتق ىثىقهلنذأنمناىلع

 ا ريجلاقاذلو حت علاق هلنذالاب راوملات اطر اذ1ةهمزاولىف كنذأ يش دا نداادا لح هكولاو

 ءىجملا منلو هيابحرم هللاقن نر :11نا قرط! ضن فو لوعفملاو لعافلل» 6 .لان(انل افق هيلا ثعد

 همق منذو ناو هورمثدي ناد قاو مارك اهنماومهفاذاك ل1 ا3_ثاح نا ىلءليلدهيقورينملا نال اقع ءأح

 دافأمم ىرشدلاب هلل>ءفهمارك الوهاما هءاعدتس !نالهرءاضرلا سرغت هنالرسلاءاشقا ن ماده سلو

 0 مارحالاك 0 ىدأناو 0 هره-غ موقيال ه ه.ىدعتمملا ة كة 58 ا

 ةزاغللا» ءاعدك ادؤمىدأام لكهماسم مو ةيفه-ظةاىف كيلحالا ىلادهتءااوة-همل“ ااورمم 01

 0- 1 ع 00 316 هو-#و يرحل 3 00 ناد !زماذخلا

 هه موت ىلاثلا نموألوالا لل- معلا نم وهمل_هم 34 5 3 ماو ناكل بقوة مأ2م موعد هلا نم ةعلا كلاعل كل كله ل12 ه6 4 5

 ام اذه مث ةيوثرلا ل وص هج ورعداراثدتساو هن رقلان تا :أاعابا>عل 5

 نادعببالهناعمروك ذا لد : واماللد :اقوهو ه. || ل_ترأة> يد اورىواذهةلكومةكث المابيلعو ةميحاناو كار كلن ننعم

 انل متفق هيلا ثعبدقلاق) ىريطلاهرك ذام ىلع ودامعلاب مها +: ثا لاك !ةكزالللا ضع ىلءعتفختلا برلاةةعب نوب

 ءارسز الهيلا تعددقو

 سدأو لا دوعصو

 ه-هعد نع 5 اهلا

 را لدع ىخحب الام



 ضخ

 سدل لود وهن امداد ب كر لأ صعدن اي اذإ وامحرمواله سوال أكد ا

 كللان أذ مه لع آادشسد- #4اذ_ه هو هيث حم سئلاىللع فا اوفاسلار هك اودرلا حس مال داذه

 مولع اعتدنا لك لاقاذلو مالس .لاوةالصلا مولع ءاينت :الا نمهمقل ن ماذك وعى 4 :وامحركوامح

 ىلاعتهللا ل ءع- ىأ كد ابحرم ل لاوىأ (ريصىلاعدوتف تح رفز مالسلاوةالصلا 4: اع( مد" انانأ اذاف)

 مال_تلاو ةالصل اهي عمد" انأدب وةيثاجفلا ىهاذاو هرب و هلزن مارك |ن ءتةنانك وهواعساوامحرتت كم

 ل رك ذقءارسالا ثيدح ىلع نيماك- 1١” قرطفاتخا قتلا رتنملا نب ءالاقادو جو مهةةبسأ هنال

 هيفملكت نم م.موالصأ رى ملك.-ةلاربإن م مهنفثاومسلا قمهسرت ومال_لاوةال_صلا م-ميلع

 مهةءالوه فاشخا مت هل و_صقنمأ ملا عسالاةلا برب هاندرق لس وطمالك4_.فوه.فوصلا اشم نم

 أوقلاذا سأنلا فرعىلء سو« ماع ىلاعت هللا ىل_صهثاقلب ءامدنالا نم صقخأ ع نمصتخ+اامالاق نم

 هلهو هفداصدال نم ممهموهقد داصن ٠ تو واش وسع اتا اليا الل

 ص الا الامم لعميسنت كلذ نامل سادنالا ومش ضءدبهذوىراخباا حرش ىفلاطد ناَةَعِب رط
 دضقاممم 4ق فتاك مل_سو هياعملا هللا ىص هى غمس ملى ةئومالسا اوةالصلا مرماعءا.تالا ءالووب
 0 اق هلاح ىلع المل دكلذن اك | 1 همانمىف ىأر نذريسع“ !|نذىلاع 5 ك ىئىلاعت هلا

 هللا ىل_صدح ورخك هتايدو هد !هوادعد هذ لاند رت رجل عسي تالا وتالصلا ه1

 أم ىلع + اد مال_باوةالصلااوهيلعى و و ىمدعو نم مل - الو هلهموقةيذأب ةكمن ممل_بوهيلعملاعت

 00 0 ل وىاولا ةموتالدوديلا ىذأن ميسو هياعىلا_عت هللا فص لوسرلا هاكلمس

 هاش عارذ قوهومسو هلم قلوحا ورادذال_وهيلعملا عل ”هال كسا لوسرتدورتلا تلج كلذك را

 هرغظوهتعفرلا دس ناك امهموقهءىل- «؛ ام ىلع لد عأدسوب وةروهكتملاهةصقىةدأ هشالامستا 3

 ذاةكمحمع مو:لاقواها د ءذا لوقعه- 5 ماوس انعلا هع عمل فاك مهنءهوقعو مهلا هناسحأ مث مييلع

 لع هر نا ف رثتال فو ع ألاقئلوقأءاقلطلا قاطأو شد رقنع اقع

 ه-ياعءنوراهناك ام ةدوممهتضغب باقن:ناو هموقةوادعىلعليلدنوراهو مالا هيلا عف سود

 هللا ىل_صهبثك ىلع ل اد سن رداو مالسلا هيلع ىمومىلعدو رث اىدل .ةارساىيدنعاتب#مالسلا

 ةكممال ل |هياعهحدعل لبلد ىدوموهج 5 عوهتعقر عم ةلاب طخ نملوأهنالقاق 'الاىلا اسوهيلع

 ىقهلا>كرو هعملات مبلل رهظدانسا ىف مالسلا هيلع مهارباوةربابحل اب ىدوم لقاك هن نيئدزهتسملارهقو
 مهايقلو مز رانم ف تترتلا ةمك> ىلا هراشاه- قوى مناتاوهسلارخ 1 .[قهيقلاذلوهرعرخ [قدحح

 مدقت دقو هناحو2 5 خ مس هلم تل !ه- أر اش وراكم ااككلذ ىحاشالوهيدرقت اممهناقول ماد ىشاماذ_هو

 رومأك لذ قهنءىلا 2 ًّئ 00 ءمانملاكلاوحأ اهيؤةلظةيلانا

 مك ا ا نملاقن نملاقةرج نيالاقن ,منب|لاقباه.ثلاسةقهمسأ ن نءال_>رلاسذا هوك ةريشك

 ورا دوك موق كرد ل اقف ىب اما تاذ نملاقاهم متن نسأل اَةكور مالا كخ كم نأ لاق هلو

 هتيعنءايندلاءامسقال_>رىأردهنا ترد |ذطق قو م- هموت د1 رانا اذا فبهذف
 دوه رذومدآى عل كب هراسلر ًُط اذاو ٌكح_.ءهئي_هيلر مر اذاةدوسأ هلام نعو ةدوسأ

 ايل راوبأ مه افنالا معاوربك- ماو 0 اياويذك نيذلان 1ىلاعت هلو-ةضراعتهنأب طع

 حاورأكاذيدأر اا نابسمحأو نيلقأا تا ني-حسىفةرفك- !احاورأنا جريمصلا تيد 2

 عكص كا 0 ءالو_هو نيدل> احلارافك- م حاورأهيدار !تدحو 5 ' الا قامو ةاصعلا

 ملكا ءصءروص 0 ل ا نءمال_ىلاو ل هاربا

 مهاريوعادعسلاوءايتشالاح اورأل *؟نازو<هناناذا [أتيجأو هيلع نزح ني>رأن لا ىف هئاققلا نم_>

 ىل اهتم ىلصمدت اانا ذا
 2 بدرع  سوهملع

 لاف يلد ماد

 ابحرتدر وك انيحرع
 ىلا حاصلا نبالاب
 ابحر تيقلىأ حاصلا
 (ريخ ىلاعدو)ةعسو

 نيرادلافىأ



 ثعدد ةلاق هل ءبدةوأ ليقد © لاثكءمنمول لب ريجلات تن ن ملوش لد رج حتفتساوهيناثلاءامسلا ىلا ادب جب رعم)
 ىرحأ ةرواحناب ىهىلاةرك اذا اهذهبذذلتلااودارأوأ ىرخأءامسل هل اح ن ةنورد:الءامس لك للهأ نال ءاباهق(اذل حّتفف هيلا
 ةطساو ريغ نمةادان ابوأ ةكئالملا ناس ىلعةملاكلاهذهنوك-:نادءسالو ناك-لا ىطةءءاهنونامزلا طس ةءاغملاراعّسا هقو
 قراتسالاءارو نمراربالاد.عمرابلا مالك نوكيقةرابعلا ىقدو فو ليقتب لاعقالا ريمعت هيلا ريكا ةلاسرلا بحاصل الامقتسا
 عاشيا ىد مأنال(ةل لا ىنبايانأاذاف)ةر شكلا نيعىفةدحولا نيعدو هش نم ةيعجلا ةلاحلاو ةيعملا ىنعم هيضخت رايك رارغالا سابل ىف

 هخس: ىفو(ريخملاو ءدو ىنابحرفإ_سواميماءىلاعتهللاىل_صالاروصقموادود#(اب ركز نبى وم رعبا ى دع )م رمتخأ

 ىأ(لوالا لثمرك ذفةثلاثلاءامسلا ىلا اني ج رعمث) توعد غل مم”8  تيعدسوماقلا ىفءايلابىلامعد ةحيدك
 هلق اميقرك ذام لدم

 كلل حاتقم_با نم
 نمىرب مل-بوءياعدللا ىل_صناك اك كلانهاونوك_:0ناو هلاولث مذا ل_سوهيلعىلاعت هللاىلص ىذلا

 لمهن مريثك و ءايةشالاوءا دعسلا حاورأرب فيك و هورخ "الا لاكثالا نع باو لاوهاذهومرهلظ ىاخ
 نارعامملءونيهيل ابا أن ممهلكن يما. لا نال .ةبمريغفءاصعلا ةدو.سالابدا رمان وك امأءاونوع

 هدالوالب رقأنوكيلوادوجوءايدنالا لوأهنالح اوم-الوأق ناك امامال_لاوةالصا اهءاع مدآ

 هيلاثعيدقلاوهيلاثءيدقوليق)مالسااهياع(ده لاك عمنمو لقلب ريجلاق تن أن هلدةث) ا

 تنبام منال ةلا كل ىنب ا هلوقو ىععامهوهيلا ل_سرأدت وأ تاناورلا صعب قوةينمتلا فلاب ( ريخ
 ةفحتذب منا هريغ ىغةراوثيدحال قفاوملا وهوىلي هلا هلاقام ىلع ى< مأ عاشر اهتخأ ن ارمع

 مأآتخأ هلا انالئلاخانب انانوكيفةدحلا ىفاد_كافاضأ اذوقافا رك زهيبأمأ ى< مو اذوقافتنب
 اذ_هىذتراوامتلاخىد نعم مةلاقك دارأا ابرك زلوةباذ ل لد”باو مااهلاقي ةدحلاو

 الومعانيا اهلا «ىرهزالالاقو لهسزوةلاخانب ام توك ىناذهىلعف فا شكلا حرش ف دعسلا
 نمواض.أه-عنيارخ" الاناكناسنامع نبا ن اكن منالةعانبا لاةيالوةلاخاذب الاقي ولاخانب لاي

 ادعو ناو اولا هلا
 رات م ىدراشسلا
 ءأ ىلاعتهّسلاوهريغ نم
 فسويبنأ اذافانل حّمفف)
 ملسوهيلعىلاءت هللا ىلص
 رطشىطءأد_ةوهاذاو
 وأهفصن ىأ (نسحلا

 نسلاب دارملاوهضعت

 وأءاوح نسحوأ هسذج
 نا سد> ذا ةراكت ندد

 ىلا هنا ىل_صاخ.د:

 : 0 3 نلوم طرا
 ةيناثلا ءامسلا ىفاناك امناوةمعلا باول الأ نءافالخاضر أ هتلان مارتن ”الا ناكن اسنا دلاخ نما ناك | 6 0 0
 ةيارقلا نمامهندب وهتدلهنالىك عما: دلاىلاسي رقن اكمىف له اهنملزنيسوءاسملاىلا عقردنال قىورو ملأى اعنهللاو

 ا ذفةثلاثلاءامسلاىلاانب ج رعمث)ءدحو ىحيل اخ .عمناك لرئيس مالسأ اوهالصا اهيلعىوسعن اك 0 ا

 هانعم مدقت(نسحلارطش ىطءأدقوهاذاو) مالا هالصلا لع (فسويبانأ ذاوانل تقف لوالا لدم 00 3 0

 هنافدلهجوالابحرم هلوقهنابلوقلاوءاعدلارك ذيل (ري خت ىلاعدوفبحرق) ف صتاارطشلا ناوأ| كات ادهنمللي ريس
 لؤي هج وىلءهنطوو هلهأ ةقراغم ىلعاليل داسو هيل عىلاعم هللا ىل_صهلؤاةل ناك اساوءاعد ىمسال هلل در لد
 جرعمث) هطس مدق:دقوةثلاثلا ىفءآردراوطأ نمثل اثلاوهفةوعدلاودعبلا دعب وهو ةريعذو زعل 0
 لاقري_تىلاعدو فسح ركز مالسلا وةالصلاه يلع( سب ردانانأاذانهاءهرك ةوةعبا راءامشلا كلا ىوغملالاقردلا هل
 نونمؤاارهظأو ةرجمل ادعي مال اوهالصا اهيلع هيلع ولا فدارتا و( ايلعاناكمهانعذروىلاعتهنلا كلذ ترو هنأ هريسعت 3

 تناكوهىيدحنملا# ا

 رئاعش صءعبلارطكايدارملات ىبتنا نسحلا ىثلثب هيدج ىنعي همأو ف سوي بهذ ق>سا نءالاقو رسما سونست طع ادع

 اطءسوهو (مال_لاوةال_صلاهيلع رس ردابانأا ذاق هل ةمرك ذوةمدا رلاءامسلاىلا| ذب حب رع م ريك ىلاعدو ىسحرف) ملعأىلاعت هللأو

 سبردامفوقامأو باسل او موجنلا !عىفرظنو سابللا طاعنو لةلابطخنملوأو مالسل اهيلعمدآدعن لس موأحودلاودجو ثندش
 ةمجعلاو ةيماعللهفرصمدعب عوفد ةةساردلاةرثكل هءبل ف ةفيعت نيثالث هيلع لزنأ ىلاعت هللاناىو ردقذا سردلا نم قدم
 توملا كل! لاقذاة:«اوهن لا ن عودي رقلا ماةموةومنلا فر شوه( املعاناكمدانعفرو ىلاعت هللا لاق ري-تىلاعدوف بحرك)
 لاو م لءففةبغرددزا ةنحلا ىاخدا هل لاق مث لعفف ةبهرددزارانلا ىناخدا ل اف ىح ملىلاعت هللا ن ذاب ل شف ىلع نويل توملاىنتذآ

 ثيدحل |اًذةعدارلاءاوسلا ىف رهليقوهعد لخديفذا.ىلاعت هللا لاةنجراخانأ اخرانلاتدرووت رملات ةذدقلاقفج رخأدل

 هد رس بسس و وسو ييجسس ا <

 يسم د دعس ب نو مصب



 :أاذاو هله مركذةةسداسلاءامسلا ىلا انب جرعمن ري ىلاعدو ف بح رقنوربمانأ اذافهلثمرك ذفةسما#لاءامسلاىلاانب جرعمث)
 َ لالا ىلعي وصنم ل عءاقلا ةغيصد (ادختم مها رسابانأ اداَمَّدإعم رك دةةعباسااع امد ,ج رع شرخ اخرون ةمغرغ سول

 فصلا لاة(رومعملاتببلاىلاهرهظإ) د #م هموهوىأف وذ أدمن مرمخ هنأ ىلع عوق م عما ,اصملا خسن ضعب ىفوةذسلا حرشو ل -هىف

 ذئنيح مهاربان وك لامتح الر ظن ممم هلالدتسا ىفوةبعكلاىلارهظا ال. وحتو هرقل ىلاداذسالا ىلعهءل دست

 وأ ةيعكلا ىلااهحو هه امد اضل +33 7 777ْف7ْللا 7 ة2ي2ي22ب221كتتل

 فال ىلع شرعءلاىلا لاكو م زءهيفوهدبادك و هملعةرهشل هعبارلاف سن رداىأر عسار ر وطوهومالس الار ماعش ءال . . 1 نا و ءهبق هيام ملعو ل عدا | ١ 1 | َُط السالا ا
 وهوحوت قادحو 0 دش ” ط.سوهوةيريعلا ب خوذخاهمسا سرداواذفءاياةنأ الاووالب قودتعكر

 باىف لف امديأ
 ةانتعانوأ لافجسمالا ةياورلا ىف ل-سوةيلعىلاعت هللا ىلصدللاقو وسردو طخوموحتلا قرظ: نملوأ هنالةمك- 4ا,ثاثملا

 لالطلاىذ 21 - لك_ثتسادقو رهاظااوهو حاصلا نءالابةذ ثىرخاىقوئاصلا ىنلاو ءحلاصلا خالابامح مور 0

 اندعلانوك نالامتحا اذهىور :سارلاوهواذه سي ردارتن.ةىذلاشردانإ هس لايتم

 نم: كلا هرهأن ادن عفرف فادخاو مالسالاوةوم .:لاوودادارملا ل قولاك_ثاالاز هىلعو ههنعهللا ىد رذوعسه نب نع

 رطل نا اا ناءأم دنالا صصق ىو ىسعك هنايحقوأ ءاسنالار ا عفراك هتومد_هدوهل_هءامسلاىلا س ردا

 تيلاىلااهجوتمابما | 0 ا 00 كل هتبحامالسا اوةالصلا مبياعةكمشالملا
 لخديوهاذاو) ومعمل دادزبلةنملا هل-خدينا هلأسفا سرا اانا ل ءهقاذازهءاع

 ليل نري تدعو دورت تل كورا !!تدرووتوملاتقذىفابرا.لا جرخأ هل لةاملف أها خ داف امم ةمغر

 ءامسلا فةنحتا ىف ىف لعفأم ل_ءفىنذامةهعدابن زاخ هللا جوافادنأ اهنم ج جرخالنااها خد نم

 ىو ردقو متر ثك-اىأ م( هداكملا ف لودر ةيناكل وهال دو يعل قت ناو واع وىلعههتورينملا نب اهله كون .ارلا

 ا ( ري ىلاءدو ف بحر ف) مالسلاوةالصل اهيلع(نوراهبانأ اذاف هلئمركْذة.ماختاءامسلا ىلاانبج رع
 روهعلا تلا لاتغنا ىلا اني رعم) هر اوجىفن اك اذا هقراقنالم السلا وةالصلاهماع ىدوارب زولاك هنالذسمأ 2اىف لعد

 9 ارلاءامسلا ٌّق ناك ان( ريس ىلاعدو ىسحرفق) مالسلاو الصلاه لع( ىسوعانأ اذافةمرك ذدفةسداسلاءاهلا

 عل هللاليدسف دهاج ونآرقلا لبق ب كلا مظعأءاتكو مال لاوتالصلا هيلع يهاربادعبءادنالا لجأ

 (هسيلا نودوءعدال كإم

 متعة ل
 يك ْق ناكف لم اا ةلرئمت 2 سدقلار ء؛اظحىف ىف قونو وهريغ ىلع برم ت ءفرهريغهررفظ: لامر ءظو

 ةيماز مل[ قلما ناك املمالل اوهال_هلاهيلع(م هاراابانأ اذاق لم هرك ذقةعباس !اءامسلااىلا اش جرعمث)ةسداسلا

 لباتموهذا لاقل نع ناك نجلا لملخو هدا للام لسان ليا از لسا ا 1 مهاربأ

 ىلص اشتي لا |ةيسانملارظن رهاظللرظأ أن ,وهتدترتلاو صيصختلاه> وقمانرك ذاموتلونم رهعفرأ
 ا

 امن لالا رسما نما نموم ايس لك لهأ نيب ىرخأ ةبسانم كامهل علو هيلعهيلدتساامو لو هيلع ىلاعت هللا
 ةلمهمداصتهاور نمو وهومدابعلا هل جحت وهكْالملاهءفوطن تدب وهو( رومعملات بيلا ىلا» هرهظاد:سم)هف رعنالاماذهو
 حارصب مح علا رثك!ارومعم ىمسو نيل مهمءاحوءأ روةمجعملاداضلا مضد حا رضا |ىمسو ةءعكللذ ام

 7 /ررهورأ درو الا لضفالا ل يقول .ةلل رهظا ادانس|ةالصل ريغ ل_ضقالان ا ىلع ةلالدهية ليقىفاسملتلا لاقهيف
 لءقوايت ل امسلاقهنا كس امناو راعهيطاذم و سودا ع لاك ججدللا لص ةلل-- وتيلهرهظدنسا لعل اذه ىلعئاملامةةس |

 قل ءقوةعمدارلاف كإمفلأنوعب_سموي لك هلخدن وهاذاو)الوأ سانلا نم ةبعكلا ىب نملوأىذلاهنالشدبللهرهظ

 تدب لك ل علوةسدالا || 3 5شرعلا ءاذحةعباسلا ىف هنوكومهريغلاغتشالو أ انياعجحلا ضرفك ةمهجحنال(هيلا نودوعبال
 0 مدهتوةعباسلاءامسلا ىفاهنالجرع ليل (ى-هتنملاةردسىلا ف بهذ مث )ةعبارلا فهنا ليةومصالا

 قنب اك ءامسلاىلاةمعكلا ل< نمل #:هناهقحىفدراولا روهْملا لوغلا ىلع ةعباسا |ءامسلا قهناوروك ذملا ىنءملاب ,روهعملا تدب

 تصخو اهدنعىثالخلا ! ءىبتني ىأ (ىهتنملاةردسىللا) لوعفملاةْعِب صن ىك اطنالاهطيضو لب ريجىأ( (ىفبهذمث) روط# لاهل

 لمىلا رع ناسمالا» نماهاظفالعوةين دالوق عمجي يذلا ن امال تهباشفةميطاهتن 7 وذيذلاهمعطو د يدماهلظ كالوشتلا أ

 هروهافل لوغل هل ةزاماهتتارو هنومكسل ةينلاةلزتئاهمعطو هدادتمإ ومرت :واحمل ظ



 عدو وةحمتملا سلا ىفاذك (اهركاذا و)نذالا عجدلابْناذ "الاولية لب عم جة حتفوءانرسكب (ةلغلان اذ” اك اهثرواذاو)
 هنيدملا برةةنيدم نيت, رجهلالقك ةياور ؤوقبق عج بابقك هلق عج فاقلارسسكب (لالةلاك لاهةيناذاو ىحدلا ل-صأ ىف

 لاق) نيرحبلا 2 اوننموهىذل ارجوبت ساو لم و عفرت ىأ لقت !منالةإةتيوسءاملا نمةدازعةدحاولا عست لالا مب لمعي

 0 اها غواهالع ىأرمسكذ حافي (اريدغاملف

 (ىشغام) هنردك راونأو

 هج فاك اهيفام أ
 هلوق نم داق:-بهوهو

 ةرد_تلاىذغذا ىلاعت
 ى أ(تريغت) ىثغبام
 ن«(اهيشغا)ةردسلا

 دحأاة) ةردقلا رارسا

 لاك هللا قا نه

 رد-ةيىأ ( عسيطت لإ

 صن ىأ (اهتعني نا)

 ةيهاموأ اهتدشع ةيغيك
 (اهن>نم) اهيغام

 اهئايض ةيانن-هىأ

 وهم يقفاهثاجبهراهنو
 لو بهذ نمسشارق

 نه اك ثغام هيشولعل

 ابن« ثعبنتىتلاراونالا
 اهعقاوم ىلعطقاستنو

 ندم اهاعج وشارةلاب

 اهتءاضال فهذلا

 نو اهتاذءاقصو
 برر ون اري_ثغنسحما

 ىواف) ترانئسافهزعلا

 وهو (ىجوأامىلاهللا
 ىنواؤىلاعت هلوةلريسفت'

 قوىوأأام هد.ع ىلا
 مجول ميخفت ه#ماههبا

 ىأ (صرفخ) ىخيال
 ةخن اك لاعتهلل
 موي لكى هالص ني ىلع)

 هعمظءرات آنموأ هيد أر اوءرمأ لجأ نمىأ (ىلاعت هللامأن م)

 |همئامناو 1 ع-جةيدحتلاةانثملا عتةوءاقلا كب (ةليقلان اذ" اك اهقر واذاو ) ىبن لا ةردس ىنعم

 ةرجفلا تناكابيا|وةراجتللا موتاباما ريثك مهو شد لادالب ىف ةريثك اهنالزاج لا ضراب نك. ناوأبب
 ةرحلا ىهودلق عمج(لالقلاك اهرّمو)ةلوبقمري_غدداعفرعبالا_؟هيدشتلافالاوا نوفرعن مهفىلوالا
 ايندلار ومأ ىحتامناةنلارحش ناك ن اوهّتحتار ن_>واهرشثسيطو هةر وفطاو اهلطدملا جاهز مشو
 هللاممايدارملا نارهاظاا(هّللارعأ ن م) اهاطغوابيلعأر طىأ (اهيشغاملف لاق) دعب قرقلاوةروص
 تدس>و هيتهزف ىحلاروناو ماع قرشأ كلذ اهناف سوم لع ىلاعت هللا ىلصهللا لو #رل هيلحتوأ هي>و

 هلثع ماسالا ناف 6 مظع ماكأ( ىشغام)هد-عب هلوقل راصدالا لب اهنا ندعد رول وتعد الا + دح

 ىقلخنهد>أاخ) هياعتناكىلاا ملاح نح ىأ(تريغت) هلاثماو ةقاحلاامةقاحلا ىلاعت هلوقك هد مغيب
 ةداتعملاةنحلاراجشأن ماهنوك-ا اهياعأرطىذلا( اهةسح) لجأ ( نمابتعني نا) ردقي و( عديطم هللا
 هانلقام ىلع دب واكد ل_.4اراصك تقرت->١|ضرالارا»شأن متناك و لواوياعراونالا كلن قارشال
 ا هناك ىت>ةيماهالا ةيانكلاقرطل ريثكتو مظعت ماسيبإلا اذ_هىفو( حوأامىلاهللا واف) هلوق
 نال ليها ىثاوحىف هنءانم+ لاكش هقدرعتو لوصوملااذ_هىؤو تعنيف كرد. ن انكمال
 ةفورعم:دوهعمتإ-#ا نوكتفيكك لذك تناك اذافةإصلا ىفىذلا دهعلا,فرعتنةلوصومام
 رهاوج و بهذ نمشا رف ىل.ةواكل هاهم ةقرو لك ىلع دهاش هناؤاها ثغت ىتل |ةكالملا| مدارملا ليقو
 ىلا عن هللا لص ىنلاىهناماو رضةرويط ل قو رضخأ ف رفردها < لاقوكلذ نمدارجوأ اهيلعلرن

 نوك.# (ةال-صنيسعن) ىمأ ىلعو ( لع ضرفف) هلوةبىوأا مر فول ذلردسلا عطقن عملو هيلع
 ىلعمارح ةنملا نا ليقو حرش: ملأ ةروس ل يةودحأ «ماعنال مهمهيل اءاحوأ ام ل .ةو(ةليلو مون لك ىف)
 لاووهتمأ اهل دت ىد> مالا ىلعو ل_نوهيلعهلل ا ىل_صوهاهلخ دب ىد>مالسا اودالصال امهيلع ءايدنالا

 اعيسأعب_ىبوشل |ةسادق لسغوهيانلا نمل_سغلاونمس# ةالصلا تضر صثاصخلا فىطويسلا
 ةسداسلا فن اكهنالتازنلاقاما (مالسلاوةال_دل اهياعىمومىلاتلزنؤ) ةالصل كل ءوضولاو

 سراسو تاولصلاو ماكحالا نمهتعن رشىفام لعب هنالهرواشنل لزنو مهاربا ىطتتو ةءدا سلا ىف جولاو
 لاقف) مال_لاوةالصلا هيلع ىسومةمأ ىلع ضرفاسهثمأ ىلع ضرغيملهنالمهاربان مرثك كلذ نم
 هما ىلع ضرف ىلا ىلع ضرفام ناله م ىلبعانهلاقو ىلع ض رقالوأ لاو( كممأ ىلع كبر ضرذام
 فذخ رخ” الا ىفرك ذاما همم لك نم فذ < نيش رك ذ,ناوهو عد دنلا عاونان موهو كاب>|هيفف

 ىتضرُقن تادابعلا مظعأ امنالءامسلا ىفةال-ل! ضرفعقوو ىلع ىفاملا نمو ىدأ ىلعو لوالا نم
 تهذواهكرانرفكي لقاذأ واجن ثيءانتعاكإهةطساو ريغ نههسفنب اهضرقهللا نب و عضاوملا لحأ

 كبرىلاعجرالاقف) زييهنالبوصن«(ةالصنيس+:) ضرف(تاق) ىقأ ساك لاقي هنا ىلا ىفاشاا
 كلذ ل بقوهسفني قول ام هلءلعج و هلهتءه كلذ, هياعراشأافاواهضعد عفرباهنم( فيفختلا هلثساف

 هنال

 «لةسانىفز وكوفي رشئلاو فيرعتللانمض:مناكناوف لكلا اذه فيفخت ىأ(ىيغختلا هلثسافكلب رىلا عسجرا لاوةالص

 ةعبسلا ىفامهبئرق كهرْغو لقنلابضيفختلا



 منان عءازحجما لضفأىلاعت شاءاز انج فانز عوانةعٌص مال! اونالدلا هيلع ءهناكو(كلذن وةيظيالا مهعيجىأ(كتمأ ناز
 (ممتربخن) ن >أىهىتلامالانلتدتالم وللا ثيدحلا ىف ىنعممالتب اوهالب ومهتب رحىأ (ليئارسا ىنب توليد ىفاذ) هلوقب كلذ للع

 ةقاطلا مد ءعوةدشلا مهمتي قلق مهتكلاعو مهتنحتما ىنعملاوةدمدعدةدم مهب رحمن ىل راسا وأ ىريسغت فطعةدحوملا فيفْخَتَي

 . هتيحانفالوأ هيجان ىذلا عطوملا ىلا تعج رهانعم ىوونل لاق( ىلر ىلاتعجرف)ةعاطلا لودقو ةملكلا لمحت نمتدصقاميق

 مويلا ىفةعكر ف لأ ىلءاومظاوممهريثك ذاءايغصالا وءايدنالاو وة ىل اءامياهيق وءافعضلا ىأ( ىتمأ ن عففخىف رتاقفإ ايناث هيف

 هير نمءاي> ىنع فخ لقي ىحدلا ل وقةفعضرهظر اذهب وىنمملا نمسا قىنعملا اذهىلا مالسلا هيلع ىسومراشأد قوتليللاو

 نيسؤلا ةيضرفءاقبمهوةيالثل ىتمأ نعل قي لو(اسجت) ىتمأ نع طىلا نمض ىف ىنععضوف ىأ ( ىنع طق )هنع فيقختلا هلاوسل

 (كلذزوقيط؛الك2ءآنالاناسجن م١6 2 ىنءطحتلةفىسومىلاتعجرف) هلهتلا ناكهتنناكن منا ىلاًةراش ا هيفوهيلع
 ىلع نورد-ةيال ىأ
 م-جراف)اضيأردقلا اذه

 «لمسأف كب 0 لا

 لزأم-هلاق فيثختلا

 ىو (ىلو نيب عجرأ
 ىلرىدب ني_؛ةخحن

 تت 21ش شلُشُشُاُشُااا 1 ري ير ير ا ب يبي م

 لامك.لا نمل وهيل عىلاءهّنلا ىبصد”ءالامتاروّلا ف ىأرا1هتمأن منوكي ناىلاعتهللا لأ سهنال

 وهوةقاشفيلاكت مهياءضرفي نا ىشفن مهنم ىاعجا برا لاقفدجأةمأ لاقءالوه نمب رايلاقف

 نكلةرخ " الا قهللا ىريناك ناومال_بلاوةالصلا هيلع ىمومو * مهارب نمىرأوأ مهارأىلعل ©
 هلادام جات هللا هجر رجح نيا لاةنم> لك نرسم: الو ةيخيءةيد جت سا ىهوةيناحورهتد ور

 ١ (ىدو منيب و ىلاعت) نيدلا علصملاقو هنرل وهيا هيلع هنن كص دمت يور عب ةرع لكى هني وردد تودي كلا ا

 اا 06 تر (كلذنوةيطبالكثمأناف) اهلصألوص>ىنكي وة ورلادد < ىلع هقوتنال ىيقلملا هلاقام ىراللا

 1 7 2 ناكاذلو هىدامع ىلع هنوقن هىلاعت هللا هقزر ل كلذ قيط» ل_سوهيا علل ىل_ص هنأ ىلا ةراشاة مالا صخ 1

 ناحئمالاورابسالا ىن..ءمءال_ةبالانالريسفت فطع(مهتربخو ليثارساىنب تولي دق ىناف) هقاطا

 ىلعاربم مفدجأ لف مهراعأ لوظو مهداسجأ وق عممهتريخ ىأر دقم هيفو هل” «لدقك هرم هرمخ لاقي
 هلوعفم( ىمأ نع فغخ برا. تاق ىبرىلا تعج رفلاذ) كابقة>:ىفوك مآ لاح ميك ةكلذأأ
 ىع ط4 )هسفنل هلاوس هنمءايحوأرمامل ىنءو ليلو ةالصلا نم موياعهةضرفام ىأه فوذحم 1

 ىبوذى اف اموى دا 0-0 1 جاد نق مول تاو المو ءلاعن هل
 عوج رلاَن 0 ١ ىيمهنا لاقي ىت>لاحت هناالدمقنو مصدق ةمويلع قد نا هنو ةيطدال ىعموهنعىهندقو موصلا لصاوب

 ىتهنامدقمىفذخالا هتدئافو زئاح وهو لالا فداك: ىلع
 ا ا عراضم هلوأمضب نوةيطنو هلاقتما لعب

 لابلاراض>اولائلا
 لاسحناب لأ ىلاعت هّللاو
 ب رلاىأ (لاقى->)

 دجتاب) ىلاعتو هناحبس -- 5 50000 8 : 5 . . ١
 هر رح (نبن ةقاطالام انلهحتالىلاعتدنلا لاقأمك اينكم اهيمشت ل جاب هرمشف للا لب رين هانعم طحلا لص وا تم( اسجن

 (تاولص سجن هلوق ىلا عجراف كلذ نو ةيطبالكةمأن ألاف هنم(ا جن 2 طحإ) ها(تلقفىمومىلا تعج رذ) ب ٠

 زدمطالاو ىلا ءزك ذ || تب ينك اع هنو فرت: عسر ]و ل هنية زيا
 ناردللا لاق. ىا ىلا فيفختل ىممتنللاعت هللا(لاقىت>) مالسلاوةالدصلا هسياعىسومل ىاقال هوىلاعن هلقاحانمأ |

 وأةضورفملاتاولصلا || اد +هرتولابوجو مد_ءىلءةيعفاسشلا هيلدتبسا(ل هلو موي لك تاواص سجن نادجماب) سمش
 تارا نالرابتءالاوباوثلاف ( نوهت تف رشءةالصلكل) ةيفنحلاعورفلاس تك ىروط_سم
 (ةليلو موب لك ) ٌةمتع اهلعهتننل ةدحاو (ةنسحهإتدتك اهامعب لذة: كمه نمو)هةيقدق ايس كاسل مارش ةنسحلا

 تاولصرشع باو ىأ (رشع) سؤلا نمىأ (ةالصلكل)ةل لو موي لكىفوةخسن ىفوةيفرظلا لع سصنلاب ( ىف امش عا )
 مالوأامجوأو أامريمامتحبوجولا نكي ثيحاامييلا مهلأ امامهم ةعجارملاهذهلعلو ةعاضلابسحىأ (ةالصنوسعن كا ف)

 همرك و هلضفلحئانايدنهدصقدنءمالسااهيلعليعمسا عذبوج و خذكه ءوقو لبق لا بوج و خسنز وجيفانايباهخنفانجحر
 ةيمكلا فمهما ءففخ ثيح كلذ, ىزوج وةالص نيس ةفيظور موقي ناةراي هعامتالوةلاصا هلانيغص ةمهوانيدن ةينناك اممت
 (ةنسحمهنمو) هلوقب ىمنالامالكلاوىسدقلا ثيدحملا نمْصفةرسايةةدرطهةدعاقوةيلك ةيضقرك ذةيفيكلا ماد زو

 مسصنولوه لا ةغيصن (ةنسح هإتدثك )اهلبع نع ةقاعا ىأ( اهلمعن 11)اهلعف ىلع مز ءواهد دق ناباهري _غودلفانةال_ص نمىأ

 ةندح عطوقةنسح ةنسحلا بدسوأ مدس مهلا نالتدحاو راك اهلمعن لو اوبمه ىلا ةنسلا | تدتك ىنعملاو هب ردصملا ىلع ةنسج
 بنتك لل هدعبام متاليالن كله اظوهوملك ثلا ىلاداذسالاو ل اغلا ةغيصن خسنلا ضعب فور دصملا عضوم



 مفىأ (اهلمعي مفتشي مهنمو) اهلاقم رشغ ل ةةنسل امان ىلاعتهللالاقاك ةفءاضا | لقأاذهو (ارمشعهل ثدثك اهل عناف)
 اهاجالةنسح هآ سنك : لي |١ عن هللا هكرتومدناذاةدحاو ةكسالو ىأ آب ث)اممهىت ءلاهممسلا كلت ىأ(ت 0 ”)ا جاعىلع ردع

 نماثيشوأ ىلجأن هىأارلاديد نو ملأ حاف ؛ىارحنماع رئاسة ءاور ىف ل مدازدقو تل 6 هزم ةال هع ىلاعت هللا| مسك در وك

 3 نافايقاناهمهزاكا ذاهدارزلا

 كانا 5

 هل تدك اهلع ناف)

 ىأ (ةل_>اوةلس
 ىلهعلا قمل ججاردناب
 ىف ةفعاضمالثمح

 داقم_س م5 ةنيحلا

 ىلاعت هلوقنمرصحلا
 ال_ةةدسلاب ءاحن -هو

 لاو)اها *مالا ىر_

 ىلاتيبتنا ى >تازنو

 لاق هتره_*اق ىسوم

 هلع سا كبر ىأ

 لوسرلا_ةةئيفختلا

 هيلع ىلاعت هللا ىلصهللا

 ةحيحت ةخس قو ( لو

 ى اا تيعج رد-ة)تاقق

 تديح:سأ ىحىلر
 ةخ_س ىو نيثايب (هنم

0 
 ىقةغلاملا ناوهءامحا

 نمعونةدابعلا يفك
 متو نيعتاعمايقلاوءاغحلا

 لم ىف ءافولا باب ند
 اذهءالولا لوص ل ءالبلا
 بوجوىفةمكحلالعلو
 ءارتالا تن لكما
 جا رغم ابنأالا ءاعالل

 2 هنالك ىل-عأ ىلا نمؤملا

 || هناحا :مىلعو هناماقمو

 ناعوفرم حباضملاخ 3 صعد قونابوصنمارش و .ثوةمدس ممصملاةحنسلا مه

 (هد >او ةمدسد] تدنك اهل عنافا دش تتكسمل اها عب ةةيس مه نمهوارم ةعاو] تنحل اهاعناف)

 تند- ادا لا مزعلا تابعنا قالتانأ |بهذمو عوف مسن اذ متر بغ نمدصقلا م ا

 نذلانا كك هلوعك ةدرصلا صوصنل ايدو درم مرزرءلا52- اول امهضعد راكد :او لوالا ىلع لو

 سلقلا فام ىىتح بشك _:وةكثالمللا ناك !|و ءا[ِباَذع مهاوخمآ نيذلا فةثحافلا عيشت نا نوم

 فاعضأ ىلا ةئام ع. 220 نعل ءتهللاارمتك ى.دقلا لم ثيدحىفو ىواحطلا هلاقاك

 اهزواالاهنا ىطر 2لالوقوةّثا معبس ىلع هد الورشعلا ىلع ديزت ةقعاضملا نق رصوهوةريثك

 رطخولاكرطالاب راقلا ىلع دررامل وأن اءارحالا ىفإك هقيقحت و هتدج ىلع ع ا اذ_مدودرع

 0 رحورظنلا ىلا ةءغرلا نا> .هىناثل اواهآرل تعد 0 هرهظءاروةأ رمادر وص هل

 رظن»ناب لعمق نا جم اذهن ران باقلاح ثلاث ااوسعنلا ثدد>ىمسملالوالا نمدلوّْ لا عسبطلا

 لعفلاباذهى هع ١ وةينلامزوتافتلالا ىلعساتلا ميمصتع_ارلاول-يااورط اذا عشب وهو اهملا

 ةينلا مرخن ى> سفئفللهناوا# تلاطىت>ر اانا ىلا نص اذأ انميعضادسا4نوكيدق امك هو

 وهولاو -[ةعب رأ ىهذ4-:ءقئاعهتوعامع ر ولمعت الفل فغي دقو لرش و همني لق ثم را اذاف

 ةوهشلان اج. هاذك و ىرايتاريغ هنالهيذخاو.ال رطاخملاف محلا مث داةننعالا مث ليما مث س

 رطاخ سفنلا ثيدخ اهسوته,ث دحام ىتمأ نءوع سوه-ءاعىلا الم 0

 0 تالا ارططااماوهوتاقلا ك-وداةثءالاوهو ثااثلاو مزرعه عمل « ال سعنل | ف سحب

 همهىلءامدنوىلاسعت هّللا نمافوخ هكر توه. لمع: 1ناف لع غلاب محلا اوهوعبارلاو هيذ_خاوثي ىرايتخا

 ىلاعت هللا فوخربغ قئاعمذءهقاعز اوه سفن ةدهامة:ب>هنمهعانت هاوةمدسدمه نالةندح هلت د 1

 ١ تدب |ىتحتلزتك) ل وهياعىلاعت هللا ىلصهنلا لوسر (لاق) )هلىرا ,ةخالعفهمهنالةئدستدتك

 الو ةعجرملا ما هنا ىلا ةراشا انه هلاقوا ذهل .5تدبتنا لقي وها تلصوقىريس ىبتناىأ( ىسوميللا

 لاقف) نس ه(فيقختلا هل انك رىلا عج رالاقق) هلىل ءتهللا لاقاع( هتربخاذ) هدغب ةعجأرع

 ةالصلاةيلع من ىسوملاتلةف) ءا رسالا ثي د> نمدصق| هد( مل_دوهيلعىلاعتهنناىل_صدّنلاز وسر

 0 راهم وتحس تع فيفحللا الاؤسىهتع>اروارا رم(ىرىلا تءجردق) مالا و

 لوخد ل قو غال_ءلاو لعقلا نم ندمتلال بق خلا اوجىقاوعلت امها مع اوكلذد عد لادا

 ظ اهيقاكعقو هناباولدتساو فاط:الاعف ياكم ةلازاوح ىلهىنموهوهزاو >ىلا ةذسا|لدأس هذف تقولا

 ملاقنمم مح هلزبسعملا هعن :موءادغلارهققحت ل_قهخسن مثهدإو .قيمرعأذا ع.مبذلا ةصقب وهبق ند

 د_شلا نم هنأم هع : مأاعا لاق نممهموهرش :اياذلو هب لمعلا حجو مهاب ور نادرو مانم هنالءماي

 نيكسلاتيلةنا نكملو لعفهنا ل ةوداباءاذفلاوهدربك ذأ ىنا هلوقنايدروهوحنو ل-:لاو
 ابآوحلاو ضقانم عالملا لق خسنلان ا اولاو:رباكموهومح لاو ذل يقوأدي دح هن ع تاقوأ

 روهظ ةمك>-امأو هياداعسل زان 2مم ىقرتل اكو هتادامعنمب نه
 هنأب

 رهظي لو فلسلا نمدحأ هماك-: - :لذ مهول ءبنا ملا ريشا امس نك ص يصخقو م وهو عني نم مهصوصخت ني روك ذملا ءأم دنالا

 اهليصفي امأو اًتاطمةاكزلااذكواوافتا ةكعتْضرف ا يا ا لاا عشق : نال نم هع هع 0

 تضرف هنن مىاسمل“ !|ه رك ذاذاضنأ اهبع 41 مناضمر ضرف و ةئيدملاب تنفق
 0 تل جيو ناك رلاوتالصلا

 حاب طسقكوهوراطللا رونار ءابص رو: دما !سوهي .ه

 عبري سوست سوو ٠



 ام ةباح لأن ة- صن# فردلا 5 كم رصرتلا نالىلاعثهتنا هجر لات« نأ ىلوالا نك اخسنلا ىفاذك (هةعىلاعتهلل لإ هللاىذر ىذاقلا لاق)

 ىناديلا ني اىأ (تباث) ن سح ىو اولاديد_كب (دوج) ىلاعتو هناحسهللابةإالحلاو ةزعلاو ءايدنألاب ن اصتخم ياتلاوةيلصتلانا
 ىذدر ان ء)هتي اردىلءةلادلاهترا عطيضوهثءاورنآيب ,ىأ(ثيدحما اذه هنعىلاعتهّلا ىضرةخسنىفو (ىلاعت هللاهجر)

 رك ذىأ( هاو نرد ١

 هلا ىذر سنأ نعىأ (ه-:ع) ةاورلا نمىأ(دحأتارلو) هرب رحتو هندسة وهدرودت نهى اع هلياع ءاشامىأ(ءاثامهنعىلا ءن هللأ

 مو بانك || اذهىفىورملا ازد: نهسباوصلا ىلا ب رقأىأ( اذه نمبوصأ) هنعىلاعت

 ه0 ل .اعىلاعت هللا ىلص هلماعهنالف.عضدغلب .دقور وكانا

 هنقو نيو 2 .هلال بق خلا اضد أهمقو هةيطتال كانا مالسل اوهداصلاهيلع ىسوم هكلاقاذلو

 قعقوو همدةهنالرمالا س هنالمءاك.ةلاري_خ + خوسلابنوديربم-منا عاوز اح وهوهناةكرددعو

 سانا :1-ءأىاف فيقختلاهلّمسا هالاقمال_باوةالصل اهملع : سوما ثيدحلا اذه قرط ضءب

 كم سا ءاال_ءأانألاضامل ىءاتاممالسلاوةالصلا هيلعرب ذلاعم مىساودقواذهلوقي يكف ُكنم

 هلم موهارأ هد : ةرلاوهيرجتلا !عمدارعن اب | اوجلاو سو هيلعىلا هت هللا بص لول هلوقي فيكو

 حوللا فاس ناببالوأ نوس#ت هاوقنا لهو هلوقيدودرت خسنلا هإ_ةديالرمخ هنأ نمل مقامو ضال
 ىلءهمهف مل_سوهمأ عىلا-هت هللا ىل-ص ىنلاو هيف سالف كلذكباو هلا بدتاهئادارملاو ظوقحا

 دنا لوأفر وك دااديه_كل اىذاقلاهخي_ثوه (ىذاقلالاق) دعبلاةءاغؤهب رع.جارةهرهاظ
 ىأ واولاديد ثوري حتي (دوج) ىده عهد رعنوةقرعمةقر د ادعت باهمسملاذلو قياس /|

 سنأ نع ثدد- 42 اذ_ه ه) ى وارلاىفإ ذملا(تبأ ”)عيبتلادض ن سحلاوةءادرلا دضةدوحلا نم ن سحأ

 ادب و ىأةفوصومةرك_:اسنالا مك اناقنا مق أوه اور ف نس> أ ىأ(ءاشام هناطىلاعت هللا ىذر

 اذلو صضارع- ءالا نعةيااخةدي> هب اورنادارااوهنداراح < لخدام لك لعفوهدهجل ذب ىأءءاش

 اريثك أدب وم هدو اه أى آءديو#ةرثك نءةياذك ءاشامل يقوتاراورلا نماهريغىلءاهراشخا ا

 مها دارماو شى ئتلاخدا طااو ثيد_>الهيفريمضوماللا ديد كدب طا( هريغهيف طاخدقو)

 اهرسسفوهشاور ل-ةمالئأ (اميسال) هنملخس ردصلا قدك هدم سدلامءارسالا ثيد_+خىقاولخدا

 هذ هدأمو بوصن هئثوهيؤ هلدنءالهناىلاعت هلبادجر ىنمءامدلا لاةواصوصخىل عت هللا هر ىضرلا

 اد_هري-غف هاننن لب وط

 ةلههمءأر ايماثور وسكم مم: نونلا حافي( رعى نب رشةياور نم)هنعةينغنكنوراتكلا

 ءارسالا ثيد->ىف هل ةواسا ىلا «تهللا هجر ءزسنياهفعض دقو ىف. ما ىضاَعلاَدلا قودصلا ىداتلا
 هجرت هلوةئامو نمعدرأ ةذس ىقونو دع :أامعا منال ةوهللا هجر ف نصا |ملاراشأ ىذا ةعبرالا ماهو" 5 م

 هنعىلاعتهللاىذر سن | 00 هلل هجري رش

 ءافوسغو) مالسل اوةالصلاهءلع(هردصشو) هسفنبدء:هءاح نالت وةئللماللا (هلكاللاءىحم)

 ندهمهو هنأ همك اولاقو هله اورهيلع اورك_تادةورثوكلااءاعةياور قوجلائلابهنامدقت دقو( مرعز

 نءهنءمىلا عت هللا ىذر سنأ نع هاورىلا_هت هربا هجر:دانو ناوهدن_سىقاماممرشعلا ىلعدي زتدوح و

 هنع ىلاعت هللا ىذر رذىلأ ن عهنعىل اعتهّللا ىذر سذأن ءىلاءت هللا هجر ىرهرلاو ةعصعص ني كلام

 مالك ه-ذو ءانئدسالا تامأك نم ةأد :لااهدعدةوورحوهيصتوءءفقر زو

 ماللاد.دشتب ( طاذدقو)

 اذ هىفىأ (هيق)
 ىأ(هريغ) ثددخلا

 نء)ءاورلا ن«تباثريغ

 ىلاعت هللا ىذر(سنأ
 ىأ(اريثك اطيلخت)هنع

 (اميسال) اريك اطيبختو
 نمد رواماص وصخ ىأ

 ىأ نبا رش ةناور

 م 066

 نيشلاعتفبادهكيرشو

 مهرسك و نون تق ركو
 ندور قدامءارو

 بدسملا نباو سنأ نبا
 كلام ه:ءوةعاج 5

 ةغئاطو ضامعنب سنأو

 سأبال نيم نبا لاق
 سدل قئاسنلالاقودن

 31 رشو ىهتنا ىوقتلاب
 هقئوفود_صيباتاذه
 ىدع نالاقو دوادونأ

 : هللادجركلامهنعىور

 ع
 اقامت ةاهم وة هلا
 ل-جالمزح ني د- ولأ
 ىذلا ءا ا 1

 هيق هلو ىغاقلاهيلاراثأ [

 ه-لقوةقو رعم ماهوأ
 15 مجسم فج اسس دج تجوب سر هد مج ب 2 22222222 222222292222222 22222 يجي بربي

 ل ذدعد ني حيحصلا نيو عج |هراثك ىقق دمع ظفاحلا لاهو ىبتنا ص ةنودازورخا وأيشهيق 2م لقوهحب < ىف هلوقب كلذ ىلع سم

 نءىعبهدانوىنانيلاتباثوِساه نياك نيرو ثملاةءالاو نيذقتملا ظافحلا نمةعاجعارسالا ث ,د> ىوردقفاذهكي رثةبادر

 لكم :ءظفالابسدلك نر ةوةقو رعمري_غظافلارهي ةىآوةلوهعتدارزهيفدازدةوكي رمشدن أ اك مهمهدحأت اد هدا ]7

 ََ مثاكأ(ر ؟ ذدق2) ىاحماهرك ذةيناسع لاق د , وةعيرألاقيفلعلا لهأ د نعةدود عب ءارسالا ثيدحف نك امالاوى مناثندحلا

 مززءاسكهلسغوهرد ص يتثو)هلجالىأ(هلشلملاءى <)هثيدحأدممىأ(هاوأف)



 كيرشلاةدقو) هلوقب فصلا هذببامتدسدالا مهوالفهذد عت نكمهناهيف( حولا لقو ىطوهوناك اا) هلكرك ذامىأ(اذهو
 دعيت ناك )ءارسالاة صةناف ىأ (اهمناىنالخالو)هعمىأ(ءارسالاة صق رك ذوهيلا جود نا لبق كلذو) هنيعباذهىأ (هثيدح ف

 ظقةيتس :ثي دل ارخآ ليلدن حولا لبةلجوزعملاعتهّللادا رآمونلا ف ايؤر ناك كلذ نال ىدنءحصيالك رشة ور ىلعدي ص ريعأ
 0 ىهجرع ماركا دج لاب وهو

 ةيديدحا ماعمانملا فةكم

 مل رجطا نمتسةنس

 نام هم ده هن هكل ناك

 د_م2] ىلاعت هلوةلزنو

 انورلا هاوسرهللا قدك

 علا اذهب و ىبتنا قلاب

 هلوق نع لاك ال الوز

 ار ٌورلا اناعجاموىلاعت
 ة:اقالا كانيرأ ىتلا
 ريدقتلا نوكيق سانلل

 اهت.ةحتوايؤنرلا ىيدصت ٠
 ىل_ءةاتعلا تترتتالذا

 ىلا ايوا سفن
 ىأ(دحا |و ريغلاودقو)

 نيةدحملاءاماع نمريثك

 ةصقئأ (تناك اهنا)
 ةر>شلا لق) ءارسالا

 ىووذلارك ذدقف(ةنس

 روهج وفلسا امظءمنأ

 ىل-ءءاهقعلاو نيثدحلا

 داق ناسا لادا
 اريد ركن دخلا
 عاسجالا لا لاقو

 ىذلاو ةكعناك هنا ىلع

 انخي-ش هلاقام هراتدغ

 هنا ىطايمدلا د وأ

 قوهوةنس :ةرجشلا لب

 ىور وىمتنالوالا عبر
 ثدحلا ندلالاجديسلا

 تف مالسلاوةالصا |هيلعىأر هنا أكل مق نم هاب م رلاةيقحت حولا دعب ةظقيلا

 ةركذملا ةدايزلابمهقا.سقاي_-فااخوةطساوري_-غنمهنعىلاعت هللا ىذر سن أ نعول_عجّكيرشو
 حد_ةلىقةاومهننادجر فدصملاهرك ذاموهح. د قهللادجحر ملالذلعهيتدقورباتلاو دقن و

 ل-اعتلاف هيفهقلأ ل ةت_مءزجىف هلرصت:ناهللاهجر رهاط نب لضفا اانأ ظفاحلا ناالا هيف مزح نبا
 حرحلاةعءاأن اق ل_ةتالهيلا قء_سوملذاكء رمش نمةف الانام زحنبأ ىوعدوهرهدرفمب هب دح

 اذا هشد_حو ةاقدلا نمدريغوهللا ه+ركلامهنع ث د_حوه.سامالاولاوو هذعاو وروهوقتوليدعتل و

 هلوعب هذرفتو ةةيوهوهللاهجرلاله نم ناويلشه:ءىور دقوهن سابال ميع- صالة ه-:عمهاور

 ىورام غيجدر ىدمعالعطو مىفةقثل امهوفهثيدح حرط ىضتقيالديل اجو. نا لمة كلذوى كلا

 نيا قءسدقو ى متنا هلمقلاقذهيلا جوأ نادعيلوق.نادارألعاو فلسا 8 مريثك در مْزلا ذهب ل هتولو

 ثددال مهضعل ن اكو ىو ارسل لوقءناهللاهجر قاسنلا لايوىلاعت هللا هجر ىناط#لا اذهىلا مرح

 هيدرفتا|م دعيفهمةىفلتخاهنال صام اوةقثهناىلاعت هلا هجردوادورأو هللا هجر دعس نب د لاقو هنع

 مال او ةالصاا|ميلعءايدنالاةنكمأ اممم ثيدح لا اذه نمعضاومىف هريغفلاخدقوارك_:ماذاش
 وأ اهيقاهنا روه-كملاوةعباسلا قوفى.هتنملاةردسنوك وامانمهنوكوةئعبلا لبقحارعملا نوكو
 ةرد_با تآد نمامهعار وه-تكلاوايثدلاءامسىئفامهلصأن وك وتارغقلا ءىليذلا ىرب ىقوةسداسلا

 ىلا ىلد ل او ودلاةبسنوة:4!قوهوايثدلاءامسلا ىقرثوكلا نوك وءارسالادنعردصلا قثنوكو

 عضاومهدهف سل ادءد عمجار لسو هيل ءعىلات هللا لص هنوكو راما ىلا هيالعق هلوةىوةسمالا دنع

 ةميلجهةعضرعدنع(ىص) لسوهيلعىلاعت هللا ىلص( وهوناكاما) لسغلاو وكلا نهر وكذلاىأ

 ءارسالاة لِ! ناكهناىل اعتهللا هجرك يمة لوقلا دراما, أو (ىحولا ل.ةو) اسهنعىلاعتهللا ىذر
 ظح ةلازال نايدصلا عم تعلي ريغص لقط مل_بو هيلع للا ىلصو هوةرعارارم عقو ىلا نارهنع بيحأو

 ةثعبلاد_:ءةرعو هنعةيلوقطلا هلازال سدس ردع نبا مل_توهيلع هللا لصوهو رمورم ام هعمناطيشلا
 حرش َّى هلبادحر رجح نبا اهفعض ةىهاخدي زوه-_ءاعىوقيلءارسالا يلو ىحولاره_ءاةثدم ل

 سنأت عم لاذ (ءارسالاةصقرك ذو)ةثعبلا ل يقسو لع هللا لصدهردص قش ىأ(هيلا ىجود

ث هءاجءارسالاة إل لوةيهنعهللا ىذر كلام نبا
 . متد>_لاىف مانو هوهيلا جوي نال بقةثال

 هءاحبىلعتمل_قنابهنءبيجأدقو غلا ىرخأ :ل-هلدوتأى> لبوه يل عدلا لص مهرب
 ءارسالا ةلما ىأ (امافالخالو) ه-قفاطخالق ىلايلبال ينس كلذد_هدمهثيح نا لمث>يق

 (اذ هلق ل_ةوةئسد ةردشلا لدقتناك اهئاد_-اوري-_ةلاقدقو ىولاد_ءبتناك)
 ١ 1 ا ا ااا فا فك حب نةفسطاويفتلا ل 1 طنا يدل دو 011ج يو

 اذه هياءامقةو ىلع سحر رهش نم نب رشعو ةعبسف ناك هنا بابحالا ةضور
 ةعيبدعليقو ةقيحصلا ضةندعب ليقولاّو دف ليقوناضمر ف ليقو رخاالا عيبرل اىفليقو لمعلا نمنيغي رششلا نيمرحلا ىف
 0 رلا نمرشع ىنث اليل ليقوامود نيرشعو ةينامورهشأ ةعستوةنسنيسجنو ىدحا نياناك هنالةح4لا ىف هءىرسأ ل يقو ةبقعل |
 مل-ءأىلاعتو هناح.سهللاو لوالا عسب رلارهشونيذثالامويرايشعاب هحاردموهداليك هجا رعمنامز ن وك *هنمنينثالا لل لوالا

 ىولادع,تناكاهنا ىلءاوقفتامهماالالوقلا اًذهربةىأ اًذهريغةخسن يقوةرجملا لءقام لب يأ(اذهل+قلدقو)
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 ل_ءةرخ " الا عمير نم نرش عو عبس إيل تن :اك لقت امم وءارسالا هةنسو ىلا ةراثااذه

 هللاهجر كد رثلوقوارهشرش عة ةثعرلا عد ليقو نينس سمه ثعبلا ل بقل قوةنس ةردشا

 ةثئاعن ءىورىذلاكاذهريئامانمناكءارسالا اذهل اة نأالاه:م طلغة لا وب نا لءقهنا ىلاعت
 ىذاقلا محير تقلا ىف ىلا هتدللا هجري نبا اقام ماتم هافتني دفا. ناك هناهنعملاعتدتا ومر

 تناك اهّهعهللا ىذرة- دنا هيلعدربالو نيس سمك ةرجملا لبق ناك هناىلاعت هللا هر ضايع

 ىفالا ضرفن :0ةالصلاو نينسثالئاهنااهآقألاوةأىلعةرجهلا لقامتافوةدمىف فدا | دقوهعمىلصت

 ىلا تهّنلاه-جرريذملا نيا حدصو س دقملا تدب ىناهالص ىتااكةضورف ا اريغةاللاهذهنال ءارسالا

 رهن «ةمرعم هليل نمعهنال ىلاعت هللا هجر ىف رحلالوةوهوديدحت هلوقو ربدقت هريغلوق نال لوالا

 هه هبوارنأ ىلعلدب 5 وأ ناك ةصقلا لمصقتب طاحأامهدحأ نا ريخ صراعت اذاوك وهني هةنس نمنيعم

 هلاغاك نيس : الا هليل هل هللا كات تناكو مد نهر وملاةداهكثلان اع ءاهقفلالوةكاماق وأو انفع

 عدن هنيسندالا موب ةقب رشلاةئيدلل توه .اعىلاءتهّا ل همدقمناكوىلاعت هللادجر ريثما نيا

 سدا هإوأ ناك نيذثالا رمش ع ىناثا ناك ذاو سشل اء اوهسادنعلءةوىحضلا لءةةرشعىلفا'لوالا

 ةثدلت اما نيثيل || ودم نيتنس نم نملب اةممنيمو لك نيب نال نيذثالا وادحالا وأتدسلا» ١ ءارالا رهشلوأ 0

 قاع هل هدراوأاهلبق ىلا ةققولا موب رع ةنس لك نهةفقولان وك. :اذلوةسعنوأةدد راوأمانأ

 نوكيدقو عب ارلانوكي دقوة عملا ا مقعي نيثت الاوان الثلا اهمقعب ةءحلاف سماخلا تالامت>الا لدعأو

 همس نمل والا عد ل و أتالام حالا لقأ ىلعءانمفاه_-صقن ور موتنا اج تحل سداسلا

 نيالا موي هنمنورشعلاو عداسلافامات لوالا عيب ر ضرغبا ءدرالا هنمرخ' الا لوأ و نينثالاءارسالا

 هيل عىلاعت هللا ىل_صهقح ىف نمذت الا مود ناف هتافوو دعم هو ل_سو هيلعملا ههنا ىلصهدلوم قئاويل

 هبق و هيلع هللا بانو هب ةضرالا ىلا لزتو اخ هيف هنافمال_لاوةالصلا هيلع مد" الدعم موب 1 سو

 لاك ردع ابل نار مدعو عبس ل اهنوك نا متاهلضفل ةعجلا هليل ن اكهنا ىل قو هيف تامو
 ةختد لل-دقو ةنسةرحشا ل قءارم ا نال بةهنال طاسحتاو مصالاىف نا طمر ن هنيرشعو 2

 قفلت ةاو نينس س هك رجلا لبق لي ةونيذس سخنة ةعمأ | دعد ىل .ةورسكو ةنس ىل.5 5و فصنو

 ضة:لبقليقولاو ليةوناضهر لبق ه2 ليةورخ . الا ليقولوالا عءبررهش هنا ليقفهرهش
 ىدفلاىقو ةعجل اون ي-نئالاة|لرشع ا ورم *ءعسوأن يرشع و عبسوليل دعب لد ةوةقيحصلا

 ةليلنالئثاقلا ناني احاق رد-ةلاةلمأ مأل -ظفأءا رمسالا هليل له ل هللا هجرة يمين نانا ىوننلا

 هنال لضفأاهص وصخ مئادا رآناو هلدح .والق لضفأ ماعلك نماهرئاظنو اهئادا رآنالضفأءارسالا

 نا نأ حيحص وهثو 0 ريغ لصدام بيغ دوهيا علا هت ىلص ه|لصح

 قئاعك -ءىلا جان وهونآر هلا لارنا نملضفأ 0 .لعىلاعت هللا ىل_صه. عم هللا عئأام

 3 (اضب [ةماسنيداجةي اور نمهنءىلاعت هللا ىذر سن [نعتد ث ىورد5 ةو ىسهت ارومالاك ل

 وهو لسو هيا ع ىلا عندي لص ىنلاىلا)ىو رلوعقم بصلاب( ل رعج#ى ىنإ“ أرسالا ةضقه:ءىوراك

 ةماعلا هو انك ا وتر هيلا كارإإ وكس نوكسو تا عقلا (هرثظدنعناملغلا عم بهاي
 ِّ اير ع ءاق)ع ىجنىلءفوطعم بوص :مردصم(هقشو) ةيدعسلاةم ءاحى < هومانتسل ى 9

 0 أ رسالا ثب دح نءةدرف رعت :م)اهعمىأك تب ؛ةحسذ قولا وتشا لدي 1 ةصصملا "ل

 (دودل) نيندحلا طاقكار 2 أمهوكرشريغ(سانلا» اوراك) لاا ىلع بوصةموهوةدرقم ة 0

 هموم مالا ةصنىأ(نيتضملا ق) هاب هيلا راس نيدصقلانبب زيمملا ىوارلا اذهىأهطبضرم

 0 ا ا ا ا ا ا تا ااا

 4ص .؟ء

 اىأ(تباثكو رس

 اضأ ب [ةملس نيداج هب د

 ىصوبلالب ردج* ى 2

 مجمل ععبمل

 دنع) نايدصلا ىب عز نمالغ

 ىأ هلوأرمسكد (ور

 اه>وزوأةميلح هود

 ىأ (هةشو)ام_ملع

 قش تبأت ىورادكو

 (ةصقلاك ل هيلق١ لب ريح

 لك ىل_ءلامّشل لد
 لاحة_صقل ١ نمهدحا و

 سم 0 وك

 "بارع ةصقاملا هميصزم

 [كىأ (سانلاهاو رأك)
 ةاعالااورلان مهريغهأو َر

 قلت ا ,ا١ىأ(دو-لل)

 ةسةىأ(نيت صقل |

 ءارسالا هصقو قمل

 امهندب طا ثيح



 ئأ (سدقملا تدب ىلا لص وهناوةدحاوةضقةناكى بتنا ةر دش ىلاو سزءملاثنب ىلا)ءا رسالازنا ق فالخالو ىأ )ا مسالا قوز

 تدب نمىأ(كانهنمج رع مال وأ

 (حازافإ ةلزم_عللافالخ
 لك) تباث لازا ىأ

 ( هري-غهمهوأ لاك

 ىقدوكو كي رشنهىأ
 ىوردقو) م-تاوز“
 دير نياىأ ( سنو
 ركيونأ ظةاحلاوهو ىلبالا
 قحسانءاعمس اسما

 لاوشسعالا وباهشنباو

 لاقو قودد نيعمنيا

 لصاوبةج<سلدوادوبأ
 ا مر
 نبان-ع ثرداحالاب

 زعلك رهزلا ىأ (باهش

 رذوبأ ناك لاو سنأ
 هكا لودر نأ ند
 ملسو هيل عىل اعت هللا ىلص

 ]وهلا ةغمدب (رقلاو

 فشك أ اقف ءواددثم

 لرنت ىدب فقس) حشقو
 مالا هيلعل يريح

 قش ىأ(ىردص جرعف
 هلوق هتمو هءاور أك

 تحرفءامسلااذاوىلاعت
 ةيآ ىفلإك تقشنا ىأ
 ءام نمل _سغمث) ىرخأ

 ن-ه تسب ءاح مث مزح
 اناماو ةمكح لدم هذ
 ةمك-لا ىأ (اهغرفاق
 اذ درا اهات كايد
 ىرد_صق) اهاضتقم

 1 ىأ (هقمطأ مث

 ىديبذخأ مث)هحاصأو

 امنا لاا ىف

 جارعملاةصقىأ(ةصقلا) سنو.ىأ(رك ذو

 ةءاماو ةنسل |لهأ نمامهمدب عسابلاةنمد:ءىبتنملاةردس ىلا سدا 1

 ةردسىلاو سدةملاتدبىلاءارسالا نا ىفو) ىرخ الار امهاد>ا طاخت لف عيمذر لةطوهوساقلا قش
 سوهيلعىلاعت هللا ىلص هدوعص ىلع - نم هريغوك ب رشة اور فكن ام صقال(ةدح اودصقناكىمتنملا

 نهءام_بلاىلا هيدعصىأ (كانه نمج رعم سدقملاتديىلالصوهناو) رخآ احا رعمءامسلاىلا
 بهذاولازاىأةلمهمءاحو فلأو ةمدعمىازب(حازاف) ضرالا ف ناكم عفرأ هنأل سدة ملا تدبلا

 تباثري_غىأ (هريسغ) مهمه ووساناانهذىؤهءقوأىأ(هم-هوأ) لك_ثمىأ (لاكشأ لك)

 ىشرقلا ىليالادب زيني( سنو: ىوردقو) هنا.بىباسلا طيلختلاو مهولاهتءاور قعقوىذلاَ ب رشك
 عست ةخ_سرمص 5 قولو حئانوىرهزلا نع ىوربوهو هئج رعمش مله تاغل فسويك سنود قو

 ني ثراحلا نيهللادبع ني با هش نبهللا دبع نيهلاد مع نب مني د (باهثنيانعا) ةئامونمسجنو

 هليل ةرشع عيسلا الثا ادا مل ىفوثةءاحصلا نمةرشع ل ىلاعت هللادجر ىداتلا ىرهزلا ةرمنيدبز

 ىلعه_:ةديىدوأو بع_ثلاب ف رعت هب رقب ماشلاب نةدو هئامو نس رتعو عسب رآةنسناضمر نمتاخ

 الاف اهيقق ثيداحالا نوتات مهم سحأو هنامز لهأ ظفحأ ناكوةراملا هلوعدتل ىد رطلا ةعراو
 (ذ وبأن اك لاق )مج رثاخمل5د5و ملسو هيلعيلاعاهللا ىلصهللالوسر مداخكلامنب(سنأن ع) الماك

 ءافلا مذيب (ىديفقسجرقلاو لسوهيل ىلا عدلا ىلصهللا لوسرن |ثد<) ىرافغلا ىناحصلا
 دقو نابل نمهتاي طويلا لسرملاكلملاهنملزني او ثكمراص ىت> هنمسناح عةروأ قش ىأ ءارلارسسكو
 ةمارك-لل هءاعدتسان اودأجام لا ىفة-غلابملا ىلعامممذتر يملا نيالاقاهباونأنمتويبلااوتأو ىلاعت لاق
 ه-لعىل اعل هلل |ىل_صدر دص قش ديهعوهوأهكالموهنوك نةيئيل هنال.ةوداعيمريغنمأ د ناك

 اوبقنةفيلةاوبصناذاس ابعلا ىبءافاخناكو ل-يقمدق: م ىلا سا لانريغ نمهماثتلاو سو
 ة-سالمىف هالهيلا هفاضأو يناه مالت دمل اوهتمسلطي نكي هناوءرصانا عوشت هةمدوجرخأ و هرادج

 هيلع(ليرع-جلزتف) عملا حات<الاو رهاظفار ارم ناك نافةكمءاحطبب ىورو مطل اي ناك هناىورو
 الفءاهاهتمتارمعقوردصلا ثنا مدقتدةوءارلاوءاغلا تقي (ىردص ج رقف) مال_باوةال_صلا
 يلد )هيفاموهنايب مهل (سهذ نمت سطبءاح م مرتزءامنم) ه ردص ى أ (ل-غم) هيقلاكشا
 ىلعر داو ىلاعت هناوازك ذامهنعأ ثني ارون نام ىأزوجتل | ىلعءانب هناوهره_بقت مدقت (اناماوةمكح
 ناقءانالاب اهلي وال هنوكم تناك ناو سطل ارك ذولاعالا نزو ىف لد ة5ك ضارعالاو ىفاعملا مست
 ه-ةغرفوءانالات غرفا لاقي اسهمقام غر_فاهريدقتةهظفال ةياعر تطال هريمدم (اهغرقاف) هلوقناك
 ) ري_بفي فطعءهتالوأ اهيقنامال الوخدإةمك-الريمضلا نوكزو< وهي ثامتدصاذااغيرفت
 طرخو الملا راقذع ىشل.ةوذدل ارغب هماثتل اوه ناىلاةراشا هلك هداعا ىأر دصلا ىأ ( هقبطأ

 رك ذامد_عبءافرللا باك قىز وحلا نيا لاقدث ( ةدئاف)## هردصى طءغارثأ ىرأ تنك دروامل طيخم
 قش ى>ناطيشلا ظحنمبلقلارهطمدلول لق ل-.قناذدب أو سدحأر يل وانو 2 تدلو ثيدح
 ةداعلاترحىتلا ىريهط#لانودأ ىتخأ هناح.سهللا نال ليقع نبالاقتلق ه هباقح رخأو هردص
 ىقةمدعلابةبانعلاو ىلحتلاراث آر عظاوسلقلا اوهواو-عفرشأر هظأ وبدمطلااوةإباعلا هزع-ه0 نا

 ىلعهنا لمح هديب هذخأواهمامدب (ةصقلا ركذفءام سل |ىلا) انب ( حج رعفىديبذخأ مث) ىولاتاقرط
 ىمودسلا باطل اورأ ةماعدني(ةداتةىور و) جورعلا ىفاعراش ءإ_ع+جنع ةيانك نوكي ناو هةةيقح
 طساوب نوسجنو تسهرعوةثاموةرشع عبس ةنس وت ثيد او نآرقلاو هقفلابسانلا ٍلعأ ربرضلا
 سن أن ع) ةروك ذملاةياورلا لمع ىأ (هلثع) ىورلوعفم( ثيدحلا )كل دك سدلو س.ادّدلل ب ذو

 مدمس ميليسا

 نم

 كلام نبا ىأ(سذأن ع) سود 5 لثكىأ(هلثم)ءارسالا ثيدح ىأ(ثيدحملاةداتةىورو) افوطب



 سلوهد:_مقدجأو ىاسنلاو ىذمرتلاو مو ىراخبلا أح رخأ ءارسالا ثيدح هل ىفزاملا حرز لا ىأ ( ةعّدعص نب كلام زن ع)
 ةسن لبوهياعىلاعت هللا ىل_دهللالوسر نع هلىورهس د ىفىوونلا لاقى للا هك ذام ىلءءارسالا ثددحريغ مدكلأ 3 هل

 ىزوحلا نباءركذا ذكو ىبتناءارسالا ثيداحأن حا وهو جار. لاو ءارسالا ثر دحو هواهدحأ ىلع ل موىراخبلا فنا ث.داحأ

 اهعضاوم ضءد ف ىأ (صقنوهدانزو ريخاتو دق ) كلام سن [ن عةداّتق ةياور فو ىأ (اهيذو) ثيداحأ ةسمن هل نأ هدة ى

 م1 اهضعدو مهضءيملاةبسنلابىأ(تاومسلا ءايدنالاس مرت فالخو)
 1 رمزا ع 16 يق 77 نت 731

 ىو رولاقءارسالا ثيدحنخملاباحأ و ئراخبلا هل ىور ىنزاملا حرزالا (ةعصعص نيكلامزع

 (دوجأو ن ةنأ سن نءتباث ثيد_>وتاومسااىءايدنالا سهرت فال و)تاباو رلا نماهريغ

 5-0 رذاىو والان الخ ىلا عتدتلا هجر فن_صاللاهراتخااذإوتاباو رلا ىفاهممةدوجواناقد ارثك أىأ

 ا مْمْمرك دن )هقرط ضهدىفةاو رلا نم( تادان زءارسالا ثءد_حىف ءقودقو) تةرعام هدانقةياور

 فاكلا حاقونونلا مكدتكنلاءا رسالا ثيدحداربا وباتكلاازههيلات نء(انض رغد رفماتكلت
 لكلريعت_باقةطةنلاك هفلاكامنوكلا ىفنوك:امو ضرالا ن:هتكذيامىه وكمت عجم انشملاءادل و
 ةةيةحراص ىت> عاشو ضرالا ف طأ ركفلا ن وكلوأ هريسغله تقل غاماركفلاب لصد قدقد وعم
 ىرهنزلا(باهش نيا ثدد_-ىف)ةديفلا تكنلا نمىأ (اهنم)اضأتاكن ىلع عممحدقوكللذ ىفةيؤرع
 فصو فوصوم ا فدحزاحو ردقم أ دترمةفص هرخ [ىلا ثددح ىفو مدقمريخأ بح هواقن 1مدقت ىذلا

 ادرط ماس. قزئاح هل هوهرخ ىلا تك: تكنا | نم ىنعملا نال هل مق ن؟ روركم مسأ ضعن هبال ا

 هيةقريمضلاو ن سحأ ناك خ سلا ضعد ىفعقوأكهيذو هلوةفذ-ولو باه نياث:د>ىفىأ (هقو)
 نيالاو هلالاعق مها رئاو مد 1الا حاصلا خالا وحاصلا ىنلابابح رم دل ىنلكل وقزعا ارمسالا ثيدحل عمجا 1
 ترجمة وعملا ليدس ىلع مهنم ىرجهنكلهبسن دو عقوهدا دجا نم ىن لك سدل هناف (ملاصلا

 ا نع( صن وةدابز ورب خانو مدقث) ىور هل اوق نمةموهغملاة داق ة ياو رف ىأ (ابيفو) ثيداحأ ةدس#

3 

 نءمهنمو حاصلا نيالا هل لاق نم ممم ةياورلاهذهربغىفو ىدلو ايهريغل لوي نسالا اومدقالا نأ هداعلا
 3 وو سوه-ياع ىلاعت هللا ىل_ص هإدجهنا عم الا هل سا ردالوةلكش هنامدقت دقو حاصلا الا لاق
 فصومهناالاالمءمظعلا ىنلاو ص ركلا نيالا لاةينارهاظلاناكوهراركت وو ريغ نود'حالصلابهقصو
 قيقحهنا ىنععهننيالا ف_صوق كسلا هلاقإك ريخل كارب دحلا ىنءعهنالتافصلا حدمأ هنال حالصلاب
 حدجالقرعلا فن اكن اوايدن نوكي نالتاذلاب ق>لاهنا ىنععهي ىدنلا ف صوو هل سر ةبحتو هلأ ةبحم
 ىلع قاطأ هللا نا هللا ه_-ررينلا نيا لاقاذلو لعمان هءفاصتالا ذة مب الئ د ةيحالصلا نالرابكل اهب
 مهدي 3 وسلامه وب هنال اص لج رهنامهتمدحالل اهنا حضصاال اوا<اصا.د:ناكهناءايدنالا نك ريثك

 مظعتلاهماريالن اطلس .و كإ ههنا سو هيلع اعتهتلا ىلدانيدنل لاق. نا | والهنا كممالا ذا نيبو
 حدمهيذأ رسلان الاقنب رسغألا صضعناز_همهقيلالو ىبتنا رمالا سفن قكلذك ناك ناو ريجتلاو

 قامذو لثاونمو ماقمىفاح دمنوك: دةةقصل |ناملعب هنمو فاشكل حو رش ىف اك فوصوملاالوهصلا

 مث)ام.معىلاعتهتلا ىذ ر(سايع نيا نءزةدنسملا راحل (ىب رطنمهيث ول ارامم وحعاصكم ريغ

 تدعد وأ لدن ىأ رهظت لا خرج> ىف سمشلاو هاو ةىفاكتدع_صوتول ءىأ(تروظ ى دى جرع
 ملا مض(ىوةسع)ت رهط ى>ىف قلطنا متةخسنىفو « اهولعّ نع رهاظة كشكل و #* هلوقك

 سنأن ع) ىنانبلا ىأ(تباث ثددحو)

 نمىأ(دو-جأونةنأ
 سنأ نع ةداتة ثددح
 امدريغاذكو الام نع

 هللاوملةنامىلءعهمدق

 تعئودتو) مءاىلاعت

 6 ارمسالا ُتد داك َّى

 دئاوغلا نمىأ(تادايز
 تانآف رفداك >>! لع

 اهتلج نمىأ(اممركدن)

 عج عتففمضب(انكا)
 تاكناضيأ اهعجوةّثكن
 ىقالطتو طعنلا ىنءعىهو

 ةديقم) ةقيطل ىناعم ىلع

 اندوصمىأ(انْص ع َّك

 باّتكلا نمبابلا اذهىف
 (باهّشْنبا 0-5 دحامم)

 ىأ(هيفو)ى :رهزلا ىأ

 ءاورىذلا هث.دحقو
 ىأ(هلى-:لكلو-)

 ىلاعت هللا ىلك هلاصددم

 .وهيلع

 الآ اصلا خالاو اصلا
 هلالاغث م هارباو مدآ

 لديىأ(حادلان يالاو

 تاكهنالاصلا خالاو

 هل وعل وليعمساهب ردنم

 مهاربا كيبأ ةلمىلاعت

 كلمتها هاو-ةدامامأو

 ىتلابابحرم)

 هلوقناف هلانأهنوك يىئانيالهنافمال_سلاهيلعحوندجهناو سو هيل عىل اعت هللا لص ىنل اءأب آن مبأ سد رداناخ راثلاو 2

 ثيدحفوىأ(هيفو)ةوخا نيسنمؤملا ناك ةوحاءاسنالا نافانباناك ناو هلخأو هو اغطانوايداتهلاقمنال هتك حلاضلا خالا
 لوعفملاةةيصن( دج رعمت) ىراخبلاهج رخآ[كىأ ( امهتعىلاعت هللا ىدر سامع نبا قد رط نه)ءارمسالا ثىد_خىقوأىرهزلا

 لق وىلع ىعععاملا لبق و عقلا م ناكمق وأ لاعن اكعءتدعص ىأ مال وأ ءأب هل اوأة ل وه | ةغيصي اى ومسك ت رهط ىح) ل ءاغل ١ وأ

 ها اوديس| هيف ءاشضق نعد :رامع وه



 هيحووىلاعثو هناحبس هللا ةيضتأ نمةكئالملاه كنا هيف طوطخلا ىلعاهماب رج وابتكرحتوْض ىأ (مالثالا في رصهيفعمسأ)
 م مهضعب هنح رصام ىلءة_غللا قر هشأو هو نيثارب رب رصةخ.:ىفو ناش قوهمود لك ىلاعت هلوقهنمو ظوفحملاح والا نمخ شو

 لوهملاةغيصب ( ىلىنلطنا مث)اعوفرمىأ (هنعىلاعت هللا ىدر سذأن عو) محتل ىفدريك-اوأ ماظعتتا نوكي نا لمتح مالقالا 2

 اهتةيقحواهتيهامىأ (ىهامىردأال)ر ارسالا نم عاونأوراونالا نمفانص | ىأ (نا ولأ ميش ىوتنملاةردست دن [ىح) مزلعملاوأ
 هيزواجاماف)امهريغ وناخيشلاهاوراك ىأ ( هنعملاءت هللا ىذرهعصعص ني كلام ١ 4 ثددحىو ةاحلاتلخدأ مث لاق)

 رات 1002 1 مس كلا 6 حلل 7 لج ل 2 2 تاج 2 قدم 2922232 2 126 8 فل عجم و ىو اج واصف وم حج تم و ووو رع دن تقام طف ولم ىلا
 مالسلا هيلع ىدومىنعي

 ةاورلا صعب نمرع_سقت
 ىوت_.لاىأ(هيفعمسأ) طسخنم عساووأ طووألاعناكم مس اوهو ىلءوأ ىف ىنعععا "5 اوواول اعمقو |

 دارملاومارجالا ةكرحّتو_صوهورب رصلاكءاقو نشل ههمءاروداصن فب رصلا (مالقالا هي رص) ىلءاف-انىأ(ىك)

 وعف يق هوعشت مذاهموق

 ةمالا وهز - © ءاق اه

 كلذ ؤ د>الذا مهيبنب
 نيم ,وملاداحال اعل ١

 ءايدنالا نع الضق

 هررةا_ك نملترملاو

 هديول و هريغو ىحدلا
 ةيمادم لدي هلوق

 الو ىتمأ نوهرثك أةنحلا

 ةطمغااهرد اررناد_عد

 ةرمك و ةلرملاكإ م ىلع

 ال هنارهاظلاو ةمالا

 هلم .دهمأةم نءدن ر واح

 أملق هأ و هيل أ ريشإك

 ىئايسالو هتز واح
 ىربوملو ف نماحي رص
 نأنظأل مال_تااهيلع

 هلضعاو دحأ ىلع عقرب

 هالصلا هيلع هلوق

 ىءهوهتيقل مالا و

 املقةسداسل ا ءاهسلا ىق

 معرب لاقو ىكب هنز واج
 مركأ ا ليئارسا ونب
 |دهىفزواجدقو مدآدلو
 نكعملا 111 هناكو

 هالصلا هيلعهنعربعا ذإو سدغتلا ماقمىفةنسةءامعبسب هيلعه قبس عم مظعتلا هلق عدلا دجهنوكل ميهاربال

 ةبتكلا ةكئالملا مالقارب رصيف عمس لحم ىلا سو ه.لعىلاعت هللا لص ىهتناىأ قرولا ىلع للا توص |||
 لمت و ل ,ةاهرهاط ىلع مالقالافهريغو ىحولا نمهّتب مكب موب اموأح والا نملة: امسكت ىهو
 هنان من نحتو هلوات نلافالخاهرهاظ ىلع ةراتكلاو لةلاوح وللا نا ىف حب رصوهو مظعتلا عملا نا
 ديعد نمعمس ال. هناله:مبرقلاةءاغ نعةرابعاذ_هومداقتعا|:ياع بو هم ةحوهرهاطظ ىلع
 داربأمو نب وكتلا ىلعميف عاطأ ماقملةعفرلا ناب هناىنععىىشيروتلا لاق ىو سل دب ىهتنل ىو رو
 مالقالارب رصريغهيق قطنيالو ماهفالاه ماا لصتالو ماربال ىهتنماذهو لج وزعهللارعب لن نم هن رعو» و

 ةالصلاهياعلي ريح ةيفريمضلاو لعافلاءانبلا.( ىفولطنا مث) ناخيشل اهنعهاور ام.ث( سنن عو)
 امنوكل(ىهامىردأ الن اولا ب.ثغف) انعم مدقت( ىبتنملاةردست دن ىح) لو هجللءاذبلاب وأمالسلاو
 ملسو هيلعىلاعت هللا ىل_د لاز اهي شح عنماهرونهد_ثنالوأ نسما ىفاه ريغناولأ هم تام تسل
 ىو) ةرجشالب هدقتعن ىزلاوهوءامسلا ىفاهناون" الاةدوج وماهنا ىلع دباذهو(ة:41تاخدا 3
 ىدعن) هلوقبل اوعقم اريمض رسكو تامىل ةدةود5 راقى( هن ز داحاما5 ه«دعص نبكلامثيدح
 ةسفانمالا_ىوهيلعىلاعتهللا ىل_صهلانامهتمأووهلن لذا هنز < (اكب مال لاو ةالصلا هيلع ىدوم
 ىلعلدب اذه(برلاةكيكسام) هالاقو كلملاوأ هللا هادانىأ(ىدونف) هلم نعمههرتتلا د_س>و
 امانن-_س#اودف ىف هنال خيشوأ لهك كاذذاوهوهيلءاذ_ههقالط |( مالعاذه) رهاظلا ب سكلوالا
 هتثعب) ىوةري_غوهو ىوقل اهانغملوقرقنبالاقوامالغ هل م مدعب لوال |نمزل ا ىف هنالوأ هنم نسأ هنال
 مسوهيلع ىلاعت هلا ىل_ص هتوءدمو.ع لعامل( ىتمأن مل خدراممرثك ةنحلا هتمأ نم لخدب ىدعب
 هطيغمئاكب نوك زوجدقو مالا فاعْضا رشا ضرع مهارب هنادرودقو هتمأ هر ثك معهتلاس ردت امو
 ةنملا ىف هتمأةب رثك أن مرلعهنا ل-هقو ةمحلاواع نما منال ة>ودممىه ليد اكةم ومده رع ىقو
 ىلاعت هللا ىضرهرب رهىنأ ته د>ىفو)ئْدد سدلفهتمأ هلق ىلع هنوك اسأو ني مزال هنال ريغ ىلع هتايضف
 ءانبةي رصبانهةيؤرلاو ماكلاريمضءاتلا مضد ( ىتايأردقو) هريغو ىقبمبلاهاور ىذلاءارسالا ىف( هنع
 لاعفا قالا إرم لعافلاو ريمضل لماعىدعتنال اولاقمهناالا هظقي ءارسالان | نه حيعتل | ىلع
 اهيذا اوزاحأا رداةه>اهمال ىعمواظفل ةيملعلاىأ رلاهتهماشملا لاب بمجأو راك هيلع لجاموب ولقلا

 امو متو هيلع ىلاعت هللا ىلصهنلا ل اوس ءر عماني أر دقلاهنعىلاعتهللا ىذ رةشئاع لوقك عمسدق :وكلذد

 ىسا# الوقورمتلاوءاملانادوسالاالا ماعطانل
 ىئاساو را ىلاهش نع نم 07 ةيردحاسرلل قارأدعلو

 فر
 ىدوتف)ةبترلاولع عاونأن مةريثكرومأةبرقلا ىفةطغلا هج ونار هظالا مثمارملا لنبي هلعل ماملا|ذهىف لماتتف مالغلا مالسلاو
 . عمامالفءامسولعلو ( ىتمأن م ل خدام رثك أة نجلا هتمأ نم ل خدي ىدعب ) ثعب ةخسن ىفو ( ةنثعن مالغا ذه بر لاو كيك ام
 لفطلا ىلع ىلظيدقو ىلا و اعبس غلب نءيةىلطي امنا مالغلاو امهغي رعت قنيلوقلا فالدخا ىلعاخيشوأ الهك دمني>هنوك

 اهتموىأ(ةرب رهىبأ ثيدحىفو)هببآرع وعوهبقانم موج عمهرصعرخانوهرعرصقىلار ظن هن'اكفاياش ماد ام هللاقيدتو الوات
 يئياردقلو ى دلا لصأ ىو ه بف: نع ةءاكحءاثلا مضن( ىنيأردقو)هريغو ىوبلاهاور ىذلا هثبدح وف



 ةماظعل ةعماجلاةالصل تن دىأ(ةالصلاتن اه. )اهيلعا وناك ىلا مه هر وهده مهحاو رابوأ مهما-جابىأ(هايدثالا نمةعاجف)

 دقو ىسمتنا هايدنالا ىلع ضرفاممىهول_يللارخآ الان وكيالءارسالاذاهعبصلا ةالصاهلعلو هلوق ف ىكدلا : ءد'دةوةعقاولا كل“
 هال_صىلع هل-جروص الفال ريك ::هديغي ام ىلع يللا نماليا ةانمزالا نكي لوهوءاشعل اًةالص دعب ناكءا رسالاءادّتب ا نا قس
 هنالص نوك-: نال مث هاوأّةق ص هدة ىوونل الاقوام د داك اكن مهب تياص ىأ ةيناثل | مما فيفي (مهتماف)الصأ حبصل ١

 نوكينا ةعج ىلع فةونناذهوتاقاهنم هلو زندعي نوك-:نالمتح وءامل الاد وعص ىلبق سد1لات يدب ءارسالا هليل ءايدنالاب

 هالصلا ىه ليقوءانئلاورك ذلاوءاعدلا ىهوةي وغللاةالصلا|اهما ليةفةالصلا هذه ء'ملعلا فل تخاو لاق مثامم هيلا هعوجر
 بج وئانهردعتي لو ةيعرشلا ىلعهلجرذعتاذاالا ةيوغللا لبق ةيعرشل اةقيقلا ىلع لمح ظفللا نالعصأ اذهوةفو رعملاةدوهعملا
 سؤ اتاولصا اهي تمحو وءارسالاة للسن مثءارسالاة لل لبقابجاو هؤايحاو ليلا مايق ناكو ةيعرشلا ةقيقحلا ىلع للا

 8 ىفتناك ةالصلانايراعشاهيف(راغلان زاخكالاماذهد امهم هل ئاولاقف)

 | اهتيءاح واهتقو ل_+خدىأةلمهملاءا ا (ةال_صلاتناذ-) مهعموأ مهمدب ىأ(ءايدنالا ن«ةعاج ىف )

 نالءاشعلا اهنا لق ةالصلاهذهوهفالخ ىلءةني رقلات اقزام هنالليقك تب رقو تند ىنعمال
 نوثدحملاهاو راكءامدنالا ضعب ىلعةضورةمتناك اهنالرهاظلاو هاك ليالا لو[ قنوكيءارسالا
 ءارسالاده:ناك نا|اذهنا مءايحأ مهمالمهدا_>ابوأ لة ممهحاورابناك اذهواولاةىوونل اهراّتخاو
 ءاعدلا ةالصلابدارملا سدلو لفن:ىهفالاو هايصفتىقاي_اكددعتارعملانالةضورفملاةالدل |ىهف

 ليريج وهليق(لئاتلاقف) ارهاظءابابمماماانأوةءاجمهعم تياص ىأ(مهتماف) هلوقنال لقاك

 ىقتناكاماةياورىؤوءامسلا
 عمم الو ىدقالادحسملا

 كلام لوزئاالوع-#لا نم
 ءامدلاقهرتمناكناو
 رمالا ةيصن ( هيلع سف)

 © |ةلاك مال لا «ماعمنال
 ءاعلاو د_ءاقلاكوهو
 ناود_ءاقلا ىلع ا

 تفتلا) الوضةمناك || لعىأ(ه-ملع)كلام(ل_سف) اهاهاب واهب لكوملاىأ(رانلا نزاخ ل ماذه) مال اوةالصلا هيلع

 ىفأديف)هيلاترظن ىأ || ىلع مالسلاب مال-لاو:الصلاهيلعءمأ لي ربجن المح و رهاظلاوهوكلامىلعل  ريج لسوأ ل ئاقلا

 ةلرتعناك هنال(مالسلاب | ولودريسغلهيلا رظنين اك اع فارصنالا تامتتلالاو ىلع (مال_لا, ىنأدبخ) كلام ىأ (تفنلاف) كلام
 ءوأدفاولا || ةمال_بونامأمال_لانالهلهّنلانمما:ل ه:مهتمابهملعي وهمظعيلو مداّمنالمالسل ابمأدبامناوهقنعب

 ل_ظضتالابال

فثالا ص ورلاقوادجةلوهمروص مو باذعلا ةك.ثالمورانلا هنزخ سدر كلامو
 بداتلا م اصوصخ هيلع هللا ىلص هنا

 اماو لكالا ىننلاب [أ هنادروامهيفانياذدو طقدحالْكحضول هنا كلامريغارسشنت_ماكحاضالا ةكاللا نمدحأ «ةلممل سو

 ليل ١ 00 هحانج ىلءوموقلابلط ن ءاعجاراكلام تدار ل اقف كلذ نعل مف ةالص ىف مس لو هيلع هللا ل

 فنا نمءزعششنام | دهر: لاو: هقالارانلاتتاندتس لسا ظلما ىلا ناس جاو تماس كال
0 ىوادةىقواهريغد وةيلدالا هنروص نوكت نال هتك ةدؤ رلاهذهولوالاري_كلاد_هدتعقوة_صقلا

 ىو) هلق 

0 اهدعبنوكتنا لمتحوءامسال موهياع هللا ىل ههدوءددعب نوكتنا ل ةحتالصلاهذهئوونلا
-0 

 9 2 0 و ”دامالباحل ربجىأ ناي ىذدار ا 0

 قأتحرانس) ةقايزا | 1 دنس تامل اه ىرغانارئا نع مظرت ا
 ةرخصملا وأ س دقملا تدبة رخص نم ةس رقىأ(ةرخصمىلا)هتاربىأ(هسرف طبرق لزنت سدقملات ب ( ىف اًعُش م8 )
 ةرخ_صتخت نم حرةتاهاكضرالاه ا. منا ل-5نطاوملاس.رغىف ىقريلا لا: ىدقالادج-1لا طسو ىف هر وهشمةفورع «ةميظع

 نييل حلا لشم ىدقالادح_لاطسوىفءام صةرخصابافهنئارغنموهضرأ ىف ىلاعت هللا تاقولخت بئاجع نم ىهو سدقملا تدب

 ىفو هنذابالا ضرالا ىلععقت ناءامسلاك_مأىذلا هّللالا اهكسممال ةسه> لك نماهلك ضرالا نءتعطقنادق ضرالاوءاهسلا
 نم ةهجلا كلت نهتلامدقءا رسسالا هليل قاربلا سك 00 موه لع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مدق عض ومفو ل |ةهجنم اهالعأ

 ةرك ذ:ىفءاحسرغلارريمعتلانا_ءاىفاسملتلا هرك ذه,تلاماذا اهتكسمأ ىتااةك_ثالملا عباصأرث أ ىرخالاة هلا نموهتريه
 نع كالملاةرو-ىفري_تفتلاىفءاحو ىفاريسطلاهاوراذك ودرب ره ىلأن ةيلاعلا أن عسنأ ني عسيورلا نع قريبا ةيأوربىطرقلا
 ةثيهىف توملا لهل نامس>ةايحلاو توم لان اةايملاو توملا نا ةىلاعت هاوةىفىعكسااو ل: ةموام هن عىلاعت هللا ىضر سام عنيا
 ماللام-.ياععادنالاو ليربج ناك ىتلا ىهوءاقتلب ىثنأسرفةروص ىلع ةايحلا اخو تامالا شه ردالو شد رمال شبك
 نمىرااسلاذ-ثأ ىلا ىهو ىدالااي_ثأطنالو حالا وصرد_ْئَدب رمالل ةبلا نودورالا قوفرصبلا دماهوطخا منو بكري



 ىلا ا" مال ىمع :أ لت :اعم ن عىدر واملاو ا بنعيىلاعت هللا ى دز سأ نبا نءىرخ_ثةلاوىاعتلا هاك -ل-حعلا دا ةلأواهر 1

 (ةالصلا ثيضقا او) نير ئازلا نمنيريضاملا ىأ(ةكد ءالملا عدىلصت )علا تدقاو» ءارسالاددعتب لوقلا نمومهضعب فاك هام

 اولاقمع ةلاو هما ل_سرأدقواولاق نم ا يعادل له اقول )اعف عماذهنم ل“ «رمجاراول )ل وها ةغيصن

 0 اما ل نموأهرعىنعمداةباو ةهللا أكد ,ىأءاقملا م ىنعت :ةأد 42 ف ا هاو

 ال و ا وكحأ

 ءامنالا ث .دكاصوصخ
 اسرقسكرلب ريجنوكي نا لاهت>اوه-هلدل مذ سرفب أ هنا ىرخأ ةءاورىف جارعملا ثيدحىف
 لاق ها بق تناك ىلا سدى ثدبةرخصةرخصلااهدارملاوديعدهعمةك_الملا لت ةمةصق ىف ءاح[كهعم
 ىف ءامص ٌةر>ص ىهوابت 2 نمحج رت مايل عيج نافايت لبنا دو هاك تا طولا كلر ءىقىقرلا

 0 م ادلع قو هللاالا اهكسءالةةاعمضرالاو ءامسلا نمي لح حك ىدفالادج_بملا ١ طسو

 و همدي#ن نمةهجل اكلت نع كفو لا ]قارعلا أ دكر يح وهي ل ل هللا ىلص هللا لور

 ضعب نم ضرالا نمدعدأ اهّضءت ناك اذإوتلامذا اهتكمأ ىلا ةكئالملا عدا ءأرث أىرخالا وحلا
 ءاملا ىتعتملاوأ مض ىنءمهنيمضتل ىلا طدرىدعوءاعدلاو ةالصلل هلخدب نا حقب بانهم اعراغابت#و 5

 مض ونت الع وذ وأ

 ناك عدا 0

 ىعي ى-شم-#اهماو

 ىأ (ةيلخو) عئارشلا
 مم< ثيح ضرالا دلل

 ت0 الصلا تيضقالف)هنولصي مهدجو الإ( ةك.ثالل ا مم] لو هيلعملا 00 ىننلا 2 ا 9 لةومالااوةالصلاهيلعلدرعجىأ (ىلصق)# الدفا ىلا علا وأ ين كلوقك دتعوأ 0 0 0
 ديد-4ا حرشلا ىف طبضو ثدنأ:ا/ةذك اس ءؤانوةالصلا لعافئانلوهجلل ىبمىذقوامماوغرفو 0 3 هو 4
 اولاق) كر البق ة اول زد: نادر هارتلا كالو هاؤتاقتلاهنا ل عمئاثع ءو ل_ءاغلل ءاتملاب 3 2 3 ملسو 5
 00 5 لاحوأر مخ دهدرمخ( كعماذه ن ا 00 00
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 سوقنلا ل يمكتو د مد هوضرالا:رامعلابم ةهقاخةساهضرأ ىف هللا ةفياخ هنالّدقم اخو ناعالا

 هفايوةط_ساورم_غ قاتلا نعو 2# اروصقل لب لاعت ه->امم>الالةيملالارما والاديعتت دوك: رع دل
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 رخآ نا ا اندلع نمىذلا هللد#ا نيحلاصلان نمادحأتءأر اذا وةك ءايننالاا ذر ى َط 1 0 (

 ىجوتتأ ملك ىت”الاهلوق لسيلديماللاوةالصلا مسيهلعءايدنالا مهنا ىلع لدي شيد سلا( 2 :

 ومو مهارا عوز باس ال نمىأ مدا هلك مالك ك ذو) هلوقو ىر ىلع ىثانأوهنر | ا
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 ةاحنو نوعرد : الها ل_هجو:اروّدلا ىلع لزنأ و ىفافطص انا : ىهلك ىذلا هللدلا مالسل الدليل نموت دو امالسو

 لكل حاورالا ىلع

 2 مهثايطو مهثاهص

 ثقب اما ةاواللا هذه

 ءاضقنادعد سدعملا

 م قارب !ةيوسدر ودقوالغب وأ اراجوأاسرغا انك ارناكءاوسىثاسملا ل |ةمىلع قاد سراغلا



 1 ا ءاك املك ل_ءعجئذلاهللد#امال_لاهيلعدوادلاتونولدعتهبو ىلا نوديياموقىمأن ملعح وىدب ىلع يئارسا ىف ىف

 هنيد#لا مالسلاهيلعناميلسلاقوباط# الص ةوةمكلا ىناث آوريطلاو يمن ةعمسلا لاما ل رخسود. د اىلن !ًاوروزلاىن :هلعو

 ا ىلا 0 امىلات اوريطلا قط :ءىنماعو لي“ اوس هزاع نهتم تال ناعم نيطاوشل !كرخسوحاررلا ل ر خس ىذلا

 نمهقاخمدآ لثمىب اءحوهّنم أك ىناعج ىذلا هليدهنا مالسلا هي 1ع ىسعلاقو باس> هيف الام اكلمك !ملعحو ىدعد نم

 اريط ن وك ءذهيفخفن|قريطا اةثيهك نيطاا نمىاخأىناعجول فالاوتاروتلاوةمكحلاوباتكد !اىنماءونوك 5000 هالاقم بارت

 عما ىنعفرو ىلا «تهللا ن ذا: قوما ىحأو صرتالاوه كالا زنا اعجوىلاعت هلا نذاب

 لادبالا باب ن نموهوءأم هثالا نمثيدحلالو أقركذا 1ةعل ادعهيف(نءالاعلل هجر ىناسرأ ىذلاهلد#ا

 نيللاعلا وحدمالها عني 1 , دكت هنأ ىلع ل ادهند#لا هاوةوةدايزلا ىلعانهردتقان وكي ن أالاةدايزلاال

 5 مه-مهأ نيرغ ءاكللو مهد اعمومهثاعمىف نسرادلا ىف م- ,مداعسل ةرهاظ م متجرونيماسلل لما

 هلاسرا ىأرد_عمةقصاما ماكوهفهتلاسر مومعل نار من (سانللةةاكو) لاصئئسالاو خسملاو ف سلا

 لاح ىأءايلا نملاحل- عاق مس ءاوأ ىاسرالقاطملوءفموه قام. ب ورسألا نغم تفك ةماع ىأةفاك
 اريدست) 0 وقرو رحغا امحا صيلءام دقمسانلا نمالاحهنوكوةغلامللءاّلاف سانالافاك فوك
 الوادجةلخادةموأة قدا رتملاحوهو ىدعورقكن ا قتاونمآ ناري انارع ةدمىأ (اريذنو

 ناقرغلا ىمس( ئث لك نايدتء مث ناقرغلا ىلع لزن أو ) دئاوغلاو عفانملا نم هلاك ىت مهي ع :أامىلع
 قراقلا راسو دور هردرلالا ىرخلا هس اظن بيكو تال «: قرب هنال

 هنئك و نآرغلارب غقرتاع وهو حمفلاه_تايقذاشءا عل كءاملارمس كنا دعلاو هلاَر :اوأهتانآقرغملاوأ
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 قاثكلا ةئدابحالاو ىلات ةاللماشوهو نيدلاةْءأ عابتاونينمو وا ليدسر غعسسم 2 هلوقي
 ىلاعت داوقب هرسؤو سأ الت حرخأ ةءارمخ م كاع ةلادج(ةمأريخ تسأل عج و) ريسافتلا نمهريغو

 رثاسو لوسلاو العلا ني ناتفاعا 1 .*+االودعىأ(اطسوةمأ ىمأل عجو)ةب . الافورعملابنو رماث

 مهىتمأ ل عج وزركذا 1 سناو 4 ىو للا ناك ان مريعئسأ ءأ طارقالاو طب : رقملا نيب ىلا تاغصلا
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 لاقاذلو هللا ىذربالامسك_:رأالق ىوصءوناطي_كا ظحن مىاةرهظىأ (ىرزو ىنععضوو) ماك
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 لوقاف ىلر لعىن-ةًانأو هبر ىلع ىن“ هر اكلاةهرر ىلع ى'أ لو هيلعيلاعت هللا ل_صا دهم ن اولا

 ففخوأ اهوعوتو مدس علرخ انام ٠ م دقن أمني ىوس# ءداتامو كدثدت .مم دة هللا كلر عمل ىلاعت هللا
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 ةلمحرب ةسوأ ىناإ
 ةفاكل أ (ني-لاءال

 (سان اةءاك اكو)قاخلا

 دخان ناك نسم عا

 اوتو (اريش)
 ناقعاابىأ (اريذنو)

 ن اًنرَدعلا لعلَر ةاو)

 نيدقرغلا ىف غلابملا ىأ

 لال !و لطاملاو ىلا

 لاكن ايد“ ”هيك)ماركاو

 روهأتامهمنمكأ(ئد

 صنلاناما نيدلاوايندلا
 هلوقيةنسلا ىلع ةلاحالابءأ

 لوسرلاك انآاموىلاعت
 ه-هع م اهناموهود-ذ

 ىل-_ع ثكابوأ اوهتناف
 نمهوىلاعت هلوقل عاجالا

 ىمأ ل-_عجو) راصدالا ىلوأ اياوريمعافىلاعت هلوقل ساما أو وأن ب :مووملا ليد سريغ عمت مد هوىدهلا هلنيبتامدعد نم لوسرلا ىقئاش

 ندصتقممهقازرأو مهةالخأو مهراعأ ىفنيلدتعموأ الود ءارايخ ىأ(اطسوةمأىمأل عجو)ةي "الآ سانلل تجرأ ىأ ( ةمأرهخ

 مهنان ايدتالصفلا رس نايتا وتقل *!لوصح ف ىأ(نورخ الا مهو ةن 41لوخدىفىأ (نولوالام هىمأ ل عج و) مهاعأىف

 هنا ىلع بصن ل ىف ةإ لاو هرب نولوالاوأ دم بيكرتلا اذهىف مهذا ث< هيف ناكل ىحلدلا هرك ذاذك لضفلا ذم نوصتا مه
 م لا لبق م4 ىضقملاةما ةلاموب ٠ نولوالاوايندنا لهأن منورح .الا نلتمس هج ىفواذ_هىل-ه4ناث 0

 ةوبنل اءامءالج لق ىأ( ىرزو ىنع عضوو) قالا ةوعدو يف 4 ةاحانمعسل ىأ (ىرد_صىلح رشو) ةنحلا ل- دب نملوأ

 ةةشملاءاؤال ن مهيلع تترتيمو



 ىاماح و ق-فوآلاب ابسأو قية>ّلاٍباوالىأ(احتافىنءلجو) همسراهثءاط كارْتشاوهمالهمسانارتقابىأ(ىركذ ل عفر و)
 املارخآوالوأام_هانعملاقءنارهظالاو نييدنلا متاخىاعج وىأ(اماَتو) هلوقهيسانهرودوج ووهمأر وهظىائدابوأ هقلخ

 هد_#اويقركذام عوم+؛ىأ(اذه. مهاربا لاقف) ثعبلا ئمهرخآو ناك اىفءايدنالا ل وأ تنك لاقمالسل و هالصأ ١ هءلعهناىور

 ىأ(هنا) هنعىلاءتهللا ىذرةربرهونأىأ ( رذ مث) ؟كضفأ راصاذببىأداضلا ف يف ختب وه وءاينالاا يأ( دع كاضف) هركشو

 ناىلاءامياه_.ة(مدةئامو ف ءامسىلاءامسنهوايندلاءامسااىلا) ناشال هنا اريمضةلوه ا ةعيصر خذ ىفو( هب رع) ليري+

 قم_هذوبأءاورامىأ (هنعىلاعت هللا ىذر) دوع مهنا( ثددحفو) مل-عأىلاعتهللاو سد#ملا تيدب تناكمذهءايدنالا هتاتالم

 (ىلىهتناو)هئزح ىف ةفرع نباوهلئالد
 ىوتنملاّةر دسملا) ة>هعملا

 (ةسداسلاءاوسلاىق ىهو

 ىووذلا لاو سم قاذك

 رت هلوصأع يجف
 حصالا وه فنصملا

 ىذم#ءونيرثكالا لوقو

 ىاهنا ىبتنااناهتيمست

 اذلوة-عباسلاءامسلا
 خا | ص _ءب قعدص

 ةكااقلادقفلا دوما
 ىوونا اامهندب ع.جدقو
 هاما فايل
 هانا ةرإ ملطعفو

 رخ"الاتاءاور ىف: ىبتن ١

 ىذر لس | تيت لح نم

 قوفاهنا هنعىلاعتهللا

 كان ةلسؤا نا هنايتقلا
 نيرهغلاجورخو فتصملا
 تارقلاوىل.:لانيرهاظلا

 قهناب نذؤم اهاصأن م
 هب قوى بتنا ضرالا

 خسنلا فل اوه اة هرهئكأ ىكدل ا هلاقمالسأ اهيلعل رعج عل و

 اروك ذم ىلع جىأ ( ىركذ عفرو) بسانتلا ةياغىف ناثا اف ىلع داي ةضافان غيل. لاوةونلا ءابعا |

 ةماقا لك ىفرانملا ىلعو نال لك ىلعهم-هاعمانو رقمو نا: ازارط ىم-بالعجو ىلعالا اللا

 هنعذتلا قدر ناككح لذاك ناذأو
 دهثنذؤملاس لاى لاقاذا : همساىلاىنلا مسا هلالا مضو

 هلضقدازىأ 6 مداضف) لقاك ءةقلوالانالا هم ةدحاو لكد ورك ذام عومج؟ىأ (اده<مالسلاو

 ءاينناللاباطخمالسلاو ةالصااه.1غ هاربا اذهلاقورص> ال لوهعملامدقو كاع موهيلعمللا 0

 هلوةذلوربجو أ لسوهيل ءىلاعتهّللا ىلصىبنلا ىأ (هنا ركذ ث) !سو هيلع ىلا« هلا ىلصهتلاقم عوسأل
 نياثيدحىفو مدقت امو ءامسىلاءامس نموايندلاءاهسأ انم) لوءفملاوأ ل عافال ىنمم (هنج رع)

 ليرعجىأ(ىلى-هتناو) لئالدلا ىف ميعنوبأو هىأز>ىفةفرعنباهاورىذلا (هنعىلاعتهّللا ىذر دوعسم

 ءامسلا ف ىهو ىبهتنملاةردسملا)لوءفلل ىن.ءوهوأ ىلهجورعةءابنل صو ىأماللاو ةالصلا هيلع
 ةعباسلا ىفاهعورفو ةسدالا فاهاصأ ناباءونسب عملاو ةعباسلا ىف اهنا ىلع رثكالا نا مدقتو ( ةسداسلا
 راهنالان اوخآ ثيدح ىف ىفدر و وضرالا ىفاهنا ىذ:ةءاهاصأن متارغلاو ىلا اج ورخنأ ليقدنأالا
 اهبامضنا ف. ؟تاةنافىلاعتهنلاهجررين لا نسا لاقةن<!ىفاهنادرووناح حو ناح مس .وناذه ةعررأ

 اهبابصنانا لمتحوهار<ودرق:ل لك فاست وعمد مث قرتفيةرطا اكن وك. نأ نك؟تاةضرالل
 هىدامم ىلع هن لاماهنم نافرامنالاهذهى داع كةمةرب زغب" افانع ةءثاغضرالا نم حاوفف

 ىبهتنياهيلا) هلوقو ضرالاو ةن<اوءاملا ىفاهنوك نيد عمكاذهب وليذلا ةصق هادهش: تاقنآالاىلا

 رومأن ممال_اوذال_صلام-ييلعةك.؟الااهبج رعتام ىألوعفللءانملاب (صرالان م4 6 رعلأم

 اهلبقةمجعملاداضلاو ىناقااولو عجل ءانبلاب (اهنمضدقيف) هديبعرومأ ن مهلا ىلع ضرعلل ضرألا
 هنادارااوةردلربم_ضأ اوءادتبالال نمر هبتكنوةمثكلا هضنقت ىأه وحك |ذك ة>وتفمّةد-حو.ءءا

مة رف) نمبر قالا ةكئالملاةطسا اونسرعلا نء(اهةوقنم طدهجام ىهتنيابيلاو) م-بيلا عف راهد_دع 7 خال دع
 ض

 . علا 5 :أ ناك قاس 1 2 ممرب مضى ءةولوهماعم_ لا : مم 0 206

 ذاىلاعتلاق) رهظأ ناك قايسلا نممهب معلا ةك.الإلابم مريم ليتولو «ماع ميلا ىحوب ىأ (ابنم | 0 ا رهاظ

ناكفهيحووهللامأ اذ مدارملان !قا.سا ارهاظو هبنك لعبال مانعرمأ ىأ(ىثغبامةردسلا ىذخ | ح الا ىئاهأد :
 هيلع 

77777 7 جبسم صد د
 كت 

 نا ةعداسلاءامسلا ىفاهراونأن ا ثغواهراسُما لحو اهؤاتناوةسداسلاءاملا ىف اهمظعهو
 ةك.ئالملاهضبقت ىأ( امم ضيقيف) هلوقاذكولو وحلا ةغيصن(ضرالا نههبج رعبامىسمتني)ةردسلا ىلا ىأ(اهيلاو) ءاوقءدنثن و
 : نمهضيقيفىأ (اهءاوقوقنم ض..ةيذ) لرمي ىأ(طببام ى-متنياسييلاو)اهمااحا اورالاولاعالا نمهيدعصام دخان ابيقنولكوملا
 اهيلا ى- ثني ةك-:الملا_عنالىهتنا'ةردست وسن ورسفملاو سامع نءا لاو هي 4| فوه هلىذقنمىلا هلادت او هصدعب هلّنذأ

 ةردسلا ىثغيذا) ىلاعتو هنا .سهّللاىأ(لاق) لعأىلاعتو هناح.سهتلاو مل-وهيلعىلا عت هللا ىلدهللالوسرالادحأ اهز واحإو
 تاناو رنيي عم عا ذ-مواهبرععنمرأ هر اع هذ_هواهقوذنمابيلع طه وابتكت نماريل ادعصتا م ىطغب اماهيطغت ىأ (ىذدغبام



 قاطردقو جار. اءو طيفه سقن أي :ىذلار ءاطاأ اهثلا حت 2 , "سس رقلا (تهذنمشارف)هنعىلاعت هللا ىضردوعسمنباىأ(لاق)

 قدرطنم م)ه-ةياورىفاجتمو ىأ(هن :ءىلاعتهللا ىخرترب ره ىأ هباور فو عا

 لرامملان باو ىروُلا هنعىوز وهب معلا نمةعاج نءىو رناسارخ لرثىرضب اذه عمبب رلاو ( هنعىلاعت هللا ى ذر سذأ نب عدن رلا

 خام ى.ذلا ىف ةواماذع ىك اطذالالاقماللاوفلاالا,ةرد- لا ةحر كة :ىفو(ىهتنملاةردسإاهيلار املا ىأ (هذهىل ل يةف)ةفئاطو
 هلوةىماللاو فل“ ايةرد ىلا سم حسي هل ىف ءةواذكو دامهمو ديىهتنملاٌةردستاناورلا ىقابؤوماللاو فلالايّةردسلا ةياو رلاءذ هى

 ماللاو لالا نودب ىنعي عب ىو ةردستانأو رلانمدريغ 0 متنها ةردسلا ىلا فم هذ مث مال ل اوةالصل | هياع

 ىلع ىذمىأ(كليد دس ىلعالخ كك مآ نم ١ ةذ> لوخدد-: عدم ءاكب وأهل عوأه>ورىأ(دحأ لك ايلا ىهتني )هل ءكلذل رك ذو

 ءاخلا ذر ةيشاحىف طمضامامأو رذنم ى: مور ىضمىأ ريذنابيقالخالا ةمآنمناوىلاعت هلوقهنموُك مب رط

 هناىلع ماللا ديد_ثنو
 57707177 ببي

 دعس ال 5 سارو ةرو-ص ىلع بهذ ىأ([بهذنم س سارق )هنعىلاعت هللا ىذر دوع_سهنياىأ(لاق)ه:دينا

 عيبرلا قدر طا نمور رهىنأةي ءاورفو)مولعم شارغلاو شار فاب يشع ىأردقم هلماععوفرعشارفو

 2 57 هذه 7 -

 ر و( بفيرذو هنعةياورلاوه-:ءهللا ىذر سنأن عىورب ةةثلاىداتلا ناسارخ لد رثىرصبلاىركبلا (سنأ نبا
 رق 2

 0 لئاقلان ا ارهاظااواهب تءمس ىلا (ى م لا ةردسه ذهل ل .ةف)ةثامو نيثالثو عس ةنسىف ونهروهشم

 5 0 0 ى ”الاك ةئاذانودامهشب رعد ؛ىهتنلاةرد_سلاخسنلا صءد ىف عقوو ماللاوةالدلاهياهليربج

 0 حتمي (الخٌتمأ نددحا لسا | لكضا 5( ىهتنيإلا ممل دمى متنا ىرتنملا ىه ىتلا ةردسلا ىأ

 0ك ب كو ماللادبدثت و ءاكامن :ة>-.:قوتلخدقةمأك]“ ىلاعت هلوقك ىذم ىأ ةففْا مالا وةمحعأا
 را 8 0 ةموعءشلل مآ نمتامنمىأك ةخسو كد رافعة لا

 لعل (همعط ريغتي نمل امك نا ىلاعت هلوةرسف اذبم ونامالا كد هل قو: نات نان اف ذهلاقرفاويلاةكئالملا
 رالف رعىأ(اهل_صأ نم رخىبتنملاةرد_سلا ىهو)ةي "الا نيل ءىناراربالا

 ن معطاا ىلع راصتقالا

 سدلوهنأب ل رج مذعو هذكملا طناوال_صأهت 000 ا امنأ)
 مورو هيلع منت ارادم

 ةلياقلا ىقديذعااو كا نافدهن را الا ابعأن ماريثك ناللاحلا ىنريغتلا ىنندارملا

 ريغتي لنيل نمر 00 ملعىف عئابطلا بايراهر ,رقام ىلعاحلاماين دلاب طرا رحدلا ناك اذا وريختلل
 ب ةدلار مخك سدل ةغئاس ةذلىأ(نيب راشللة ذل رن مراهناو) ثكماذاءرب_غكض محل ىأ (هوعط

 لءنمراجناو)ل والاحد هلا نمىل-' أاولاو ىى>اهبرشد ىلثنا نهىلع ىتحابم رشهركتسملاةرملا

 بكارلاريس (ةرج 2 ىه و بايذلا ع نويل جلا جيحر سل يالربع عمش كلاواذقلا نم (ىصم

 ةروسكملامالل اديد_ثوةلا ملا ءاظل ريس كومبملام د (ىناأملاةلظمابح «ةقرو ناو)اهاعزيعب .ساهلطظف

 ةعسنءةرامعاذ- هوانهحصنالذا قالا ر ؟انالرثكلا عمادار ماو وخال فاضم لظأ نملعافم 1

 ريكل اى ه شلال او نمولكشلا ىفهنابسدجأت اق »« هلمقلاناذاك اهنامدقتدق تلقناف 5 ايل

 روصاللباقرو_كمر ون مهو 1ك الملا ابتن.ث غوت .مالاراونالا ند «(رونام-ثغف) هيئامهي5

 راك لوق ىلع ةب ”الاذ_هري_فشنىف ىأ ( ىثغام ةرد_لا ىثغذا ىلاعت هلو-ةوهفلاق )

 هن روهنوأ رغما هرييخل
 (ةذلرهتنمراسجنأو ١

 وأ:ديذل ىأذل دن :ا

 060 راثلل) هزل كاد

 ةذلباهفص ولا لق و

 اهسفنابن'اك ة-غاملا

 ىلسءنمراجنأو)اميعو
 نمصاخم ىأ (ىصم

 نءهريح غو عش طاخ

 اهريغو ل>:!!تالضف
 ىذمرتلاهب و رقو(اماعزيع._باواظىبكارلاريس) ةميظع ىأ( ةرجش) ىهمتنملا ةردسىأ( ىهو) لحن عل :صنمال قولخم هنأف

 ءالناارم كو ميلامغد(قلخلاةلظم) اه-ضرعو ا طور هكواهربك سدس ةرحشلا كلت فقاروأن .هىأ(امتمةقروناو) ة ةدستام

 ناد اراه قةرول و داسلا< د كلاوم- هماعل؛ احم لماشاها طنا ىن :ءملاو ملال ل ع ىأ | «هحدشب ةةسن فو لالطالان :مةمحعملا

 أ( ةالملا اهتم .ثْغو) هاوةلةيهفالارا ونالا نم مظعر ىنكأ( ( تامتتعفا مظعلارابتعاراهريك ىفانالةثيملاثيح نمةليقلا

 هلوةفىحدلالوةن مىكوأربرقتلااذهورجلا لعن 30 ؛ طلال 2 .* اك ةكئالما مي-ث غليقر ونىلءزون ىمفةيكاملامهراوناب

 ذاق .نلقوةزعلاب رروناهاشغفرمس آلى لاطلاق أرغب ونمت قل خدقذا تل ةأنيحةك# اللارونهلعلر وناوي غ

 ىثغاميىلاعت هلوق ىعموه قم سامي ةىأ(ىثغبام ةردسلا ىش *ةرذاىلابعت هلوقوهف) ىوارلا ىأ(لاق) نسحأوهف نس الوق

 اهامغاملاربثك :واميظعتو اميح هن هماهبا دمد لحاضب و



 ظعت ىأ( لس س) وهي .اعىلاعث هللا لك ىذ الىأ( هل) هناهرب نيبو هنا هزيث ىأ(ىلا_عتو“ هرب در ازثو وهرب ءاكن ىأ( ( لراسلاةف)

 نمةذوخا هل ءلخدنع لول لا ةما كه شت ةلدجةماقمو ةليلج ةمارك ىهذاةلخمظعأ ا او ىأ( ال اخ م هاربات تذختاكنالاق)

 هنمزأ“ :جرصعهالياخ ىلا ثءيمالسلا هيا ءيهاربان ىوردقو [ع اهطل اكو سعنلا لاختي دوامتول الخلا

 42 هد داع همرال

 قط هلاثنا طآ

 كلذدا رأ مي-هاربان أول

 ديرب نكلو تاعقهسفنل

 ريا ةرثك وةكربلا نم لعافت كرات نالا نهد. حملا اذه ةمب_سانم ىالو (ىلاعتو واسس هللا لاقف)
 يلا رلا ةمظعىف ةءفرلاو ةمظعلا ىلإ عمل او هرهغل ل رح الا لا

 مومءلا وعملا فذحو وفن لسا لصأ(لس) ل_سوهيلعىلاعت هللا ىبصدمح ىأ 0 هع عزم

 ؛ اهتمت قامسو ةلا .هصصخو هتيفطصاىأ(الي را هاربات داكن الاف )درت رئاع لك ىلسى ٌ معربا لءدقوهفايضال

 ليد يهارباهينوأ ىذلا ما :1ا نيالاق( ام.اظءاكلمهةيطعأو)َ ا توا ا لا اسال
 دةةىاعت هللا لاغ (ك هن رذنهل.ءارش اىزبةلوملمن ,ءهرغودوادوناميلسو فسويك هن دره :واامهنا ّ 0 ا كل

 2 مريغدهرلاو سفناا د 'ا]مهنوكواممظ 30 اممهأ ا اوةمككاوناثكل |مهاربال اند[ 2

 روه#ملا نم مظعأرهاقلاذادورمنكهرصءع ىف“ "اولا ءاماعل ._بوهيلع لاعت هللا ىل_ضةرهدار او

 -_سو4هه ماعىلاعت هللا ىل_ص ىذ) !لاودقواذ_هىيك تاقناف « ةوءئلاكإل1 انا مسفتلاق ةءاحو

 تانك ىلع هققوأ ذا امهنعىلاعتهّللا ىذر سابعلا ناي سوبألاقوكإ جتا كل لع فم ىار ءالل

 او اوناكد مسو“ عل عىلاه هللا ىلصهّللا لو سر اهيقىتلا : ار ص ا ةدرتكلاد مىدءاهض هرب لق ستفلا

 ىر اوحاةيقددتنس لهآ

 مههاربا مدع هنماو مدن

 نأ نمل ةفرمخ ا هع ار
 كإءلخ ٠مىل.ةئاذهكل

 نمنح ناع ْئناهنبالاقاذلورض+خأ ب رعلادنعوهوابيةديدحلاةرثكلءارضتحلا 0 1 ىلا
 0 مرصخلاب + اهذار ع5 حتابولارع عدس و هللا هامسقللا ىل_هءلخ

هام 53 اللاةذام.ل اطءكيخأ نبا تع حيصأ د1 لاف ةءاب كلذ ف.سأ ااووهساعرو هيل ءأو) الي 1
 1 

 ىلاعت هنبا ىلص هاوةىقر وكدا اقرعلاكلملا 21 اماسو هيل عىلا عت هللا ىلص همممسل صرب ل5 امك امىأ (ام.ظعاكلم

 نك -ه عمو قن :؟سدلق ىب ءدلا يق كلما اما واكك امدوعت متاماعن ونال :ىدع ةفالخلا سوه اع ىلا عت هللا ل اك اح ءس>

 فرشأةومنلام !ةمنال ناك امامها مال_بلا مد هاربا و امين ىلع قاظن ناز وال هربا ل آاندت 001

 كلمهئانآ ا هر: هلا ةومنلا لت الد نمهثابآ أ قو سوه افلا | مهاشت آوةمكحلاو بأ“ كلا

 ءاهققلا ىلع دربام عفدتباذمب وىبتناثراو همك ههنامهو ال هن هبل_هأن عةنالكاتجرشو ||" ل ىأ اميظع 5 8

 216 نهال كم) اكب هتصصخ ىأ(اميلكتى .ومتمانوإ)ةنطأ ضارب تقىل هماكح | مي-قن ىف
 دواد ممودعم هاربا

 كامدواذتيطءآو)لوصالا ف نيبإك ةازتعملانمهركننالافالخديك انلاءءلاريشرإك ةةيقحةطساوأ| ل ع
 هَ ا ناوماسو
 بلو لاب اوريسطلا هلت رس ىح ىمظعلا ةال#اوهوايفر ءالايعرشاك- امىأ | اميظع 0 7 5) امك

 17 اكديم كح دحلان
6 لام ا هاتر>سو) عوردلاه- ةملخل نيدع هددقن -- ' (نيد اك ا.ءظعت كلذ

 اذا 0 

 تناكف(سنالا 0 وراه رمان ان :دلاهّتكامذا ( اهيا ءاكس اما اميلس تيطع أو عدس

 ءاغي ف رحزملا ماخرلاب سل ةملاثدب 1 ىهري_غوهئاشي ىفمالاو ةالصضلاه- .اعهمدت نا كا لاو( اميظع

 هتكلماهيقامل-ةنو ري رضى كلذكلزي 1و ةملظالا مالا قعىض ناك ىداك !اع :4 8 7 ما 8

 00 ةدرع مضو غن متم 5) ئدقهنو_صعدال أر رد هل-> - عيجناكو قارءلاب انا طلاس ضرالا“ اولمدشأ

 ها ل ةلززلا نوح جرح سلا و راحبلا نو_صو-غب 0 0 صانخلا فطعنم

 فل نو الثو نس هلل 1 وهي-سركل مو ءاشإأك هررابىر-2تناكف (حاررلاو) ديربام هلنولمعب و لك هيارحم سري ناك

 اك دواد تيطعأو

 وهومللا نه هلاسن اك )مد عل ل نمد_>الى-_فالاك.ا مه ءمطعأو ) ااؤررو درب حشو ا ددقع ع

 هك د اد 1 1|؟ىودعتلا رك د لكيو
 كلم ىاكهعمىأ(لاب .لا هاترخسو) قرطو وءاجاىلا جات .عالءمثلاك ىأ(ديدحلا هلتنلأو و) هريسعب ىف

 اكل «ناميلست مط أو) باونأ ها لك ةروثعريطلاو قار كالا او ىدعلابن> .سهعملا مجان خسانا ىلاعت هللا لادقو ى كدلا لصأ

 نين رغم نس رخآو صاوغوءان لك ىأ (نيطاي_كلاو ن0 4١ هإترخسو) هاوةفىريسفتلا ف هطعأ اابمل طقم هلأ (امد م

 _ءاكحامملا ولا :وءدأب زديئاسا هذاعاو ضده 2ع 0 اذه و( ءدعي نمدحال) دجوبالىأ 5 هولا :الاكلمهةيطعأو) داقصالا ىف

 4 *ةانلا رةساررلا قدس !هيدصةهناالة داع 5 : اندرات قواك ] هلاواعاو ىدنعي ندخل د 1 الكلم ىل_ هوىلر فغا بر هنعهّيي



 ة-رملا لاك ناصةننمةرطاخملا ن مفن-صوةتثقاثملا اوةبساحلا عون نمولختال ىتلاةلاحاءالب ا نمهيذع ةواميفد أعقب الئاوأ
 / 7 الائربب هناعج و)ل- دنالا ىمدعودا رودلا ىسمومتملعو ىور.ةيلدأ(ليك كالا او) يع هىا أ (ةاروتلا ىديعتملعو)

 قهمأ ض اب + هر لمت نةىأ(صراالاو)نيعلاحوسهملاوه هوأىعأدلو نهىأ |

 هماءىلا ع) هللأ ىلص انيدن ىلعاذه ض رعدقو وابتكئامء صرال قوفام لذ حابرلاو ناو سنالا كاما

 هيلع لرنأ ىذلا(ل | هل ل م هللادعهنوكراتحاو وهل قيل ملسو

 ماكحأ هيف ليقو دمحو* اا د اقوى -وهاعاو د ماكك>أ هيف سدل ل حنالا نال اريل عوُما روثلا اظفحو

 ) هك الا ئربب همئاعج و)ل- كالا ىسعوةاروتلا| ىفوم تهل ءودخ_ذىقوةاروكلل ةمسااب هلل 0

 ليللاب مدن الىذلاوه قاسملتلالا اووكمساي مل-توه-و اعىلاعت هللا ىلصهئاعدن ىعأدلو ىذلا
 دهد رصملا هاذلاومد- 0 ا خملا هلاوراهلاب رصمب هو

 تدم مح :ةماظ هيرتعا ىذلاوأرصملا لزم - مهريصملا لت رمت , ه1 هع اسىذلاه-ك الاوىعأ راصدالا

 هلاوام عدةغللا نءالوةةمناكن اقدر 1 :اامنيعوهريخخالا ىب :ءملا اق ض5 :ههمالكو ىسهتناهرمصا

 قدمت هنهتعاتموىراذملاهعدأت دق دال ةلاريسغت ةفزاه ارا مهتم رسل 2-3 :وهو ةدانق

 رك رد وقف نع هربالاو م)ةغللا فيك ةلسوع لع ىلع لل لصدللالوسرل ثيدح
 ىناشاازوجاذلو مازحا دعب ضارمالا بأ و هواح.بقريصي وندملا نول ضدي اه.ءامكحلل اه>الع
 )م >رلان سقلاو هزم 0 ظةحىأ(هتذعاو)ه حاكستلا خ_فهنعملاءتهّلا ىذر

 د لا ناعما رماه رذوكباهذيعأىفالاقاذلو هللا ةجر نمد درطلاو نعللا نءةيانكمجرلا

 همأومح رم نياالا هسة نماخراص لهتسق ناطيشلاه !انلويدواومومام ل ىقاسسو

 كس دنات د ءهنالوهمالك موعىفلدءالو 2-5 1انالمالس ااوةالصلا لضفأ هيلعانيدن اذكو

 2 وهنس لع كناط 240 اع طاس لو هيرل | رظانءامسلاىلا اريشمر]و1[_سوه» علا هللا

 قم ذاك د د:الا ىح دحأ لك ع هىذلان م رقلاريغاذهواباد> اش و

 انف ل ف)ثيد_هلا ىلع مالكا ع 71 قامو شور فالكل
 ةيلعلا تامأ# 2| ناوهتلاتم عمال سو هيلعملا تقاواضامخ ءا(هرئازا تلا

 3 ملل وتلا لب :اعمقاذه (اسمحكت ذختادق) ماللسلا ءةالسصلا مهلعلسرلان منوعياسلا ال قمس

 ىل_ص هنوءدأم خد قولا ضرن وهذا مولعمهنالهدعبام لب اعيامرك ذرلو قأيساك هللا نممظعأ
 لد هئالاوةاروكلا نم مظعأنآ رقلاو ىمظعلا ةعامشلا و هواذه نم هظعاو هال سوةهيلع ىلاعت هليا

 ضارغالا نمر شك ءرب وددأ“ :ق نيعدرك هل م لو هيل ءىلاعت هللا ىلسدهنم عقودقو هوحتنو هك الاءارباو

 د_«ةار ولا ب وةكموهف)ناطيثلا نم هتذاعا ىلع مالك امد: ىتايس[ك ةف٠ رشلاودب سك
 ثدد .”لاةىفادمهللتايعبلاقوةروك ذملاةدايزلا ةصعادهاشلاك ىوارلا مالك نما هو( نجرلا تدبح

 لفقر 5 ءادنلا تعمسف ىلعن علت نأ جار عملا هليل تممهل اول سوه اعىلاعت هللا ىلصهنا ثددحلا ىف

 كن :اكيلعن عاخا ىو تاقّكنا برايت أ امج« افلا رشتل لِ لعن عاتتالد_هعاب ىلاعت هللا

 دقو منا ىسسح تن و ىميأك ىموم ناو ىد 2 ئدعاكمل 21121 اةلاانأاب لاق سدقملاداولاب

 هلالج جس رلا لوقو هلاعتي ش رعلا ٍلسوه:طعىلاعت هللا لد ىلا ا ورعلا مامالا لكس
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 نءهيلامضام هيلءداز تامين ءاكلم وأن مىلاةسنلاب اميظعت ديف امدمعت سانا ىلا هلأ راف ةماعتلا سر ىأ (ةفاك سانلا ىلا
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 ندا ١ هلوق نمابءارهاظلا

 »وسارت كالا

 قنىعى :ءاافةردقلال احا يسال: داهشلا ةلرت جد 0 :الهنازاوحلا نب مه

 | ادوجو مهرخات وةنجلا لوخدىفمهةبسل(نورخ" الا مهو نولوالا م 5 تلعجو) هاوقاذك و هحرش

 كدمآت اعح و مهتعل ل ور راف بلك رد وق نادم ةتص او نالها ةئااو

 أىفاوعمتحا اذابرعلاةداعز اكو مه مرعابم العاللد اهشالا سور ىلءل2 ةءماللك ى هَ( 00 2 وكإل

 اروهثمبيطخ الك قوس ف نسق والتعوا ودارأوأا وكادتوأاورخافت اذا ا او مهم ماهدان

 ,ةبطخمافاييطخمهسيواقمأع ةواذا سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لور ناك- ةمهجمنىلععرش لا ءاخل

 |ظءولءاسالاو جاك: اا راو ميلا فاعور طلق ملا ارا » 38 2

 ,ةداهشلا ىملكب ايف اونأ اذاالا مهماطخفندل: .ءيالىأ (كوسروىدل 0 ا اودهُد د ىتح) هوكثو سان لا

 الطهر فدك رالةطتانئ هىأع م 4 ديااك ىهذده كت أمق سدأ 4 طخ لك ث اذ كب 4اىفدر واكل

 الهزادا رملا لبق ناف « مهتمأوءاوقفلا نمدح أهيل ةءملاذهو ليق را 7 | مقدهدتلانا ىذتشي ع

 كيعد 0 31 سارا كلب قلصللا لدم ةلفشالا امتال و [ةداهشلاةفردصت نم ةيلط ع

 نمضت 00 د ال هند لص يتلا لع ةالسلا اا طرتشا هريغو قا لان اب تيحأو

 بوجوخسذفاجاوناكهنارهاظلاف ثيد- كار هاذا قئاومري غاذ_هنا كالو كل زب ةداهشلا
 ّس وطرك ذنمدهال لاستلام وجرد تو ول وألاق و ةح.دس وه ءا ترا د 2 «ىلع راصتقالا
 ىل اعتدنا ىل-ك دن ىلع ىلص» وهللا لع اهم هلوسرود ل ءءهاوقىلادهثلاردقهلقأو ةمطخغ ىمسا

 ىجأب زلا هلاقأك افرعة بط ى مسالا ذنوداموةحاوةمطلا نالزعمل تالوعدب وم _سو هبلع

 ,هامو حاورالا قا م حاو رالالقهحورىتاخهنال(اةلخنيدنلا لوأ كلا ء>و) هلده هت

 | ةحتافلاىأ ( ىنامثا ا نماعبس ك ةيظعأو) هنايبمدق: [كالاسر او( اًمعبمه رخآو)ةوبن :واقتلخموأو وذ
 ةدئاملاو ” او ارعل اويرشب لاوالا عم ءسلا وأةكرلكىق زرك د دو ىلا ىشهو تاب آ ع. تاكل

 001011 سلة دل اوتروسامبتا لع اس لات :الا عموأا هل->وهب وثءلاوفار ءالاو م اءنالاو

 نءةرقبلاةروسم“ :او دك ةيطعأو )هنأ. .ب ملهي 1ك كلبق ادن اهطعأ لو ) اهيفريعأ او انعدم ركل

 متاوخ ل ءجك هقاخ هيلع ماطلا# رم اع كر مما سوما ةرعتج زغك

 ذو والاوه ىذلازك- |١ كلذ ن نمجرخأ .-اظءلاماهأرق نادل -هملاب اولانماهيفاموةرقملاّةر وس

 هللا ىذر رع نبا نءىورامهدب هب وناطيشلا نموأ ل يللا مايق نعى افك اهأرقنم ثيد-ُلا

 ةرقنلاةر وسام مت ةنحلاز ونكن منيب آ ىلع هللا لزنأ لاق -سوو هد ا عىلا عت هللا ىلص هنا امتلا عل

 ناطمشل ارش نم.اتقك نمت مءاشعلاد_هداوهأر ةنمماعى لا. ىلا ناك نال مقهديب نجرلا اههمتك

 هرصنو هرخ !ىلاكن ارقغ هاوةنومضمدا تيدتسأ هيأ ىعملا كد روتلالاوانااناسه. اعدل نوك؟ الو

 (كلبفايسناهطعأمل) زثك- !اةمسات !ءاطعالارث اس .ةلسوهيلعىلاءتهّللا لص نهأرق اذو

 ةعلا 1 مشوريخ لك !احتاف ى (اتاسنو احتافك دلع و) سو «يلع هللا ىلص هلءقدحأ هما 6-3 طعن ل ىأ

 (ىرخالا ةياورلا فو) رصق د هقهرهرسف نذا هد مه رخاواةلخ نييدشل الواكد اعح هلوق نم معأوهف

 قص «ةصوصخملا لئاضغلا نم (انالث ملسوهيل عىل اعت هللا ىلص هللا لوسر ى طءافلاق) )ما هاور ياا
 ....._.. م 0س الدلو 0 حض 2 تس سااقاارلا | 90011 حسلا
 هللا دحأ ىلعاهنومض ءلازناب ىأ(كلبقايد د اهطعأل شرعلا تتنك ن

 هديؤي وى <دلا لاق لاانب ردن ارقغىلاعت هلوقنومضمهةك<لا ء-نذو ه]تيجتسا هنا ىعملالب * ىخسلا روتلالاقوكلار اخدام-مم

 ديلا نود راكع رعت ةيغان مدلطعالارب :وأو تلعقدق هل ليق نيباعداا _بوهلعمىلا ةادنبا ل ولا

 رتل ويم لعل هللا فص هللالو سر ىلعاف)ذوع م نباىأ(لاق) ل_ماهاور ىتلاىأ (ىرخالاةي اورلافو) 1 ددنالا



 كرشبالن ارفغو)ةءاحاوةءارقىأ(ةرقبلاٌة روس مينا و ىطغأو )هلل اددوب لك ىف ةضي رق ىأ ( سلا تاومل كلا ىطعأ) ره طع

 هذهتايصوصخ نم هنا ىلا ٌةراش | هيف وهب وريغنمولواهاهأتاكاهملات" ايسلاىأ(تاهحتملاهتمأن م) هرقلا نمىأ(ايشهللاب

 ءاشينا كلذ نودامرغغي وىلاعت هلوقل ةدارالا ه.تةلعت نعةصةخعو ةئيشملا تت ذ_هعمهنكا ةجرلا ىبنةكرب,ةمورملاةمالا

 ةاصع ضعي بي دعت ىلع عاسجالا نمدحأ ب ءيالهنا مزا ف مو علا هرهاظد يفي هلوقب لاكشالاهجو نم ىحلدلا هدر وأ ام عفدناف

 هن |«يقذاال_صأبذعبالناالراذل| ىفمهئمد_>أد احالنااهن ١ ارفغيدا رآ.لاقنمد_ءبأولاككاالفالا وةمالاهذه نم مأننمهؤملا

 ىف اهبحاص محق ن ااهناشنمىتاا ماظعُلأ بوزذل هل ةدمليقو فقع ةل مه مءاخرسكو مم ضب تام>ةمل ما عطق ذئزيح ةيصوصخال
 00 لوقتلا هب لعافلا ئانهنا ىلع ع وفرموهوراوبلارادّددشلا هلخدتوراغلا
 همالا نمرث الكل ىلا هال تس سس سس سس سم

 0 ل هلبقءايدنالا نافل بة ىبنلالو هتمأريغاوهريغل عمت ل ىأ ( سلا تاواصلا ىطعأ) سو هيلع ىلاعت هللا
 بذكام)ىلاعت هلوةىف || نكلو ءارسالا لبق ىلص: مالكاوةالصلا هل عناكواهعو م نودهذه ضعبا ةقفاو «ةالص مه تناك
 (نيتي”الاىارامداونفلا || كوةلرتاذلو عوكدابيف نكي لهنا صثا دار [ىفهللاهجر ىطو.سلا لقنواهتيفيك ناوب رهتشل
 ىفو ةي”الاءهذهىفىأ || رقغو) مدقتاك(ةرقبلاةروسمئاوخىطعأو) كلذرمدقو اودجساواوعكرا اونمآنيذلاا هيأ اي ىلاعت
 هلو-5نم اهدءبام نمل _ءاقلامساةنزبةر و سكم هل ىهمءاحو فاقو مملا ذد (تامح:ملاهتمأن م أ يثهللاب كرش نأ

 ةلرسارف هلو لات || هللازا ىلاعت هلوقكاذ_هوتاكللاوأ رانلا ىفا,م> اص ىلتىتلارثابكل ادارملاوءاقلالا وهو ماحقالا
 ليرعسحىأر) ىرخأ روهثمهيفمالاكلاوةارتعللاةالخا متوديوةب وتب ىأ ءاشن نا كلذ نودامرفغي و هن كرش نارفغبإل

 0 0 اذه (نيني' الاىأ رامداونغلا بذكاس) ا ورىذلا ثيدحلا ىف هنعىلاهتدللا ىف ردوعسمنباىأ(لاقو)

 ى' (نح هتاممس || ةر وص ابل كشلا وق ةكئالملا ىظعأ هللا نفاه ل -:ةةر وصال( حانج ةئامةسهل) اهيلع والخ ىتلا 0-0 ءأأ ةيا-صالا(هبروصف ليريجىأر) ءاوقيهريسغتوهامناةدابزلا نمهيوار نءلوقنماو نارتلا اظل

 م ىلاعتهللاىذرارفعجلدنأ هللانا ملسوديل ع ىلاعتهّنلا لص هلوق ق ىليهلا نعىنمشلا ل ةنواودارأ

 لانو هاب سو | ناسك شير حان مهلا قب_.باكاذه سلاش تيد قنا امي طب نساني
 السزتالاا لاء || ليل درا أ هيك تيار نة درات نتاج اور ل
 قدي رام والو | 2 جف هت شك سل سرت ا اا ى-ة«ةسحنحأىلوأ ىشمدح تك وأ ميرق ىلاعت او 1 ا لوو ااا أناوةكئالما ىطعأأك
 راشأو ءاشر ام واذا || <ةسأ اذهنابهسيلع ضرتعاو ىبتنارك فلاب |هتيفيك طبضتالتاغصا هنا ىلع ل دف مال لاوةالصلا
 تا املا ريفغاف سلة نجار ويطنوكو هرهاظ ىلءهئاقبا نم عنامىاف هي وح لاو ةفسالفلا مالاكب

 ديد ش هماع هلوةب || 7 «تونايو دجريزنمةري_ثكةيقيقحةحنجأ هناىف < رص ثيداحالاوراضري-ةنيحانج
 ئوتساف ةرموذ ىوقلا || ىلاسعتهللا ىذر رف عج ىحانج نوك وةك. المار كني نمالا اذ_هركنيالو سن واوطلا ةسحنجاك
 :ةداي زردقىلعّتوقلانال || ليد امللةجاحىاف ةنلا فرضخر ويطفويجءادهثلاحاو رأن وك هدب وب نييةيقحه سنع
 مظعل ةمزاللاةحدجالا || مسوهياعىلاعت هللا ىلص هنأ ) هيفام عم مدقتملا(كلي رشي ذحىفو) ىليهسلا مامالا لثع قليله لش «و

 تلاطلاهتحنجأ عضتل ةكثالملا نار غودواد ىلأ ثيدحهنموة*4لا ( ىف افث -)
 هكنالملا ةسحنجأى لعلا لهألاقدق هنا نمىليهسلا هركذامامأوهقىلاميظعتاع_ضاوثوأهناشلاظفحو هرمالةنايص ةقيقحاما علا

 00 ثيحه-ءب رأوأةح:دأ ةثالث هلرثاط هرب هناودن الاناوح>او هلوقب د_عبادق ول ةنالو ل ةعابيفانمالىتأأ ارز ماسالا فا البا.« انساب رطل دار دونات تأ

 صعبلرخآ لوقةي"الا ىفو ربدقئش لك ىلعمتلاناءاشر امنا ا دب زي ىلاعتو هناحيسم هلوق ىنعماوملهجو رضاحلا له بئاغلا
 مننا لص يبنلا ىأ (هنأ) هتياو رفامخمو ىأ(كب رش ثيدح فو) هبلق هلداكحام هرص, بذك ام ينعم او ىلا عت هب رىأر هناوهوقمالا
 ْ لوميا ىلاصت



 هئاكتوأ» أرسالاددعت ىلع هل ىلا جب" الفا مهمسب مهلا مدقتدقو ىلدلا لصأ ىفاكةعب | تا 8 للا ىأ(ةعب ,اسلا ىف ىمومىأر)

 ىف هارهل- علو و ىاط ذالا هلاوامىل وأ اذهو هعوحروهعولطرام ةعاب وأ هناطردسا عطومري_ غىرخالاوهرارقتسا خضوم امها نأ

 كل هاربادجومال_بااوةالصلا هم هدلعدنأ محد ىف ىوراس نيب قدك ل|هجواذهو ةعداسلا ىلا قترا مت ٍ هةكيدالا

 وأد مشىأ (لاق) ناسا ع اغب نامنلان اقةاورلا صعب مهو نههنار مطظالاوىستناةعاسلاع اهلا ىقهدحوهنا ىو رامزيبو

 ا سما !!ىفءلع+ناىنعملاو ىكدلا لصأ ىفاك هاىأ (ىلاعت هللا مالك ليضفتب) مو هيل عىل اعت هللا لص ب هلا

 جارعملابلطتالو ىأ نيركاشلا نم نكودتنن !امذخن الكب وىنالاسرب ١ هرب سانلا ىل عك ةعطصاىلاى موهأب

 جاردملاكلذ وعي ورلالو

 1 لوعفملا
 ىأ ىنال_ءمث ىحدلا
 ىأ(كلذ قوف) ليربج
 اجلا رو دان فوق
 اع)ةردلاوةعباسلا
 ىأ (هتلاالاهم_.اعبال
 وسهملعتال را دقع
 هل_ماك-:امىلا باتي

 ا
 كي و كلذ ف و-ةنم

 ىنلاىأ(لان) اريفده-عودج ردعبمآر ةةدباسلا ىلادعص متة_سداسلاىفالوأ هآر هنابام ومدي عمجيفالاو

 واعىأ(هللامالك يضف: ) هيفجردموهفكد رش مالك نمهنا لعىوارلاوأ لو هيلعىلاعتدتلا 00

 فاض وهو ةيدبسءأبأ|و هللا ملك هنوكب , هرهغ ىلع ءاضغل ة- ءباسالهدوعصو مالسل ا ودالصل اه. اءهكت 0

 ةعداسلا نمل وهي .اعىلاعت هللا ىص هللا لوسرب ىأ(هيالع مث) ثيد- 2ىفك رش (لاق)لعاغللا

 هساوم لبق و همة.ةحو لع ءيالر ادعى (هللاالا همل عدالاع)ةعباس !اءامسللةراشالا(كلذ فوف)

 ل ةوىلاعت هل وةىقاكىل |ىبعمب وا اراطن هبه_ةمأف ىلاعت هلوقىف مءالعتسإال انل ا وقوف نملدد >5

 هبقعاذإو مالسلاوةالصلا هيلع ىمومماسةهنمعفرأ لسوهيلعى انماط ماس ناكم ىلنسحأ

 هنطاشنمو(د- > ىلع عفربنان ظألل) مسوهيلع عل يي

 هناباذه ىلع ضرتعاوءايدثالارثاس ىلع ءدعفر ىذتقاامبهياعدازو كلذ ىف هكراشد قوهللا م 5 دوام

 ءايدنالاب ىثاللاوةار ولا ىفر وكذموهو هلوْضْعَتب لعدقو اذهماللاوةالصلا هيلع ىموملوةيضيك

 (سنأن ءىوردقو) 35 رشه اور هنن ءطراماذ_هوعضاو ةلامال_ءاوةالصلا مييلع
 كلام نيا

 وج لاةءانئلواملم(سدقلاتدنأب .دنالابىلصملسو هيل عى || عت هلل ا ىل د هنأ: ع ىلاعت هللا ىذر ) 00

 ىلاعت هللا ىدر ضف ءو) ماكاض. أ المتحم ن اكن او هال_صلاه يق تضرق ىلا ءارع الاد عب هنأ ىلع ىا#أطنتب 0

 لخدذا موهتاذدعاقانأ ادب مل_سوهياع ىلاعت هللا ىلص هللا لو تر لاقلاة) قميبلاو رازبلاهاور أك هنع 0 0

 ىعم نمضمةلمجلل ف اضم فرظو هواغل أ هنحمف تعبشافنيبهلصأ (مالسلاوةالصلا هي اعل - 5 1

 (زكوف) نيىذ نمل جر هلوةكاريتك دازتوذوتاذءنامزلا قاطمن ءزوحتلا مهول اعقددنكو مون | 0 1 : ناكم ىلاوأ ناكمىلع تاو كود7 ةووألي ريم لوخ دم قاحانامو ىدوعتو ىأ ءاحاقملا يدمذا قل ءاعلاو طرشا ١ توساو

 عمد برضلاز ل .ةوهظاقيا ىلع عاطدال ثم هريس غون نمل ع- 7 ,كاقيقخاب رضي رمضاأ .١

 وهو ماني ناز وح ملسو هما عىل عت هللا ىلص هنابام_.مدي عج و مئانانأ نب دب كد ءاور فو( ىنتكنيب) فكلا|

 لاقف) هللاالاهم_طعبال

 عقرب نا كن هم

 (ىوردةودحأ ىلع
 ىأ لوهحما ة هخيسصنت

 َن ء) ىوردقهنااهنمو
 هنعىلاعت هللا ىذرسنأ

 رحجلاو ناناللتنبلاكريطالوهو رك وينث(رئانلا ىركو ل ءاهيفةرجش ىلا) ىدوعق لح نم

 ةدحاوف)ماللاودالصلاهيلعلب ريجىأ (دعتف) باقعلاو رسنلاكريطا ىف اوفك ناكولو ىدتالا الأ 1

 تدعقو 1 ىورامىفانيالو هواماسا ىأ(سدقملا تدب ,ءامنث ::الاب ىلص سو

 ةنعقييبلاو رازبلاءاوراماخءوىأ (ةسنعيلاعت هللا ىضر سن أن عو) ىصقالا دج ىف ةكئالملا عم ىلصوأع املا مهب لص هنأ

 فا ارطاب عقد ىأ ىازلاو واولاب )ر كوفمالسلا هلع لي ربجلخدذا مون تاذدعاقانأ اب , ملسوهيلعىلاعت هللا ص هلال وسر لاقلاق)

 تمقف) هل او5«بلاريشب وهقخو مام ايقسدسوأ ةنحم وفطان ب رضاذهوةينحتلا ديدشتب( تك نبي ةعوه هناكبب رضوأ هعباصأ

 ليقورجش وأ ر حج ف ناكءاوسرئاطلا شعواولا حتمي وهو نيركولل نائمين اكمىأ(رئاطلا ىرك ولاهي ةرجشملا
 ةعطقلاوأةعةملار اتعاب ,ركأ ولا ثدنات لعلو(ةد-حاوق) لي رب جى أ(دعقف) رك و وهن رج> ىف ةوأ شع وهف ةرح_ثىناكنأ

 ةرهشلا نك

 أ ةانانمال مالهنار هاظف ءادرعئمءا رمسالا ناك ناق ةسداسل | ىق هنأ ن نمرمامل ف لاو هو( ةعباسلا ف ىسومىأر

 1 هعم( تمقف ) سدقملاتددب ناكهناح ورشلا ضءبفو:دايزلاة لجن ماذهو افشل زكوأذ[ودعاق

 : ع ال هىالا رادةمالةثرهواعْضو شعلان يبين نيب ىأ ةغللا لهأ هننب [كىظال سانكلا وتا ارشحال



 ضءبالىثنالاركولامزاليامزابلاغل اذا لاغلار ل ءلجانههيناثنا ىلا هلاقاممىرحأ و ىلوأءانرك ذامو(ىرخالا ىف تدعتو)
 امأو هيف نكي ناورئاطلا سءركولا نا نمس وماقلا ىفامهدرب و ىبتناةفا ذالا بس<ثدناتلا سسك اؤكالذريغوه.اعسوملغاو
 سلق ثنناتلامهت-!أىلعن الا تااغلاو هنوةوثب وهنورك ذي ةكمل-هأو شعلا ىنعءامممالكن ارابتعاباهيثنا ىحكدلالوق
 قاود نمهعم 2 رثاطلا عض و مضلاب شعلا لاق ه>عب وقدم نيهج ونمهنأ ىلع لدبام س وماقلاى ف لب عومسم ريغ هنآل هلم ىف

 ميااو ةلمهملاني_سلا,تهسفةحرحص ةخ:فوتداز ىأومنلا نم م-لاونونلا حّتقب( تمنغ) حتمي ورجشلا نانفا ىف بطحلا
 قئأوأض رالاوءامسل !قرطىأةلمهملالادلا دبد#ثتب (نيقفانحلا تدسىتح)ى :رخالا ىلا ريمضلاو تعفترا ىأومسلا نمةفقلا

 اكفذ_كدقوافةوىلوالانيارسكي عمو (ءامدلاتسسل) يءفرلاكنمىأ (تثشواو)ب رغملاو قرشملا
 تلقألناو)ةخسنىف
 ماللا كيد (ىفرط

 ءارلان وكس فرطلاو

 ةلاحتل# ا اورطظنلا نعم

 ددرأ قالانحاو ىأ

 ىلةةريصيلا عبث ىردي
 قاف ”الاىفىل ' تانآىف

 ترظنو) س.نالا ىو

 ا”كتيأرىأ (لي ريح

 أ وهوأهثناتةكملهأ ةنسل ىلع بلاغا اوني ورك دي سعلاك هنالدثنأ لق( ىرخالا ف تدعتو

 | نونلاب(تمنف) :!ه_جوالابلاغرو .طلا ثان ىوامهنال )_,قاموامهوكفو ةقاطلاو ةي وازلاب هلي وال
 كر ى>) ىنعمواظفاولع اكومسلا نمنيسلابتمسىو روشعفت راوددا ازىأ :رحشأل ريمضلاو

 ىنعمل_صأو امهتك حوأ اممايغىأاهريفمجنلاو سمشلا ق وةك ب رغملاو ق رشملاامه(نيقفاخلا

 هلوةنس-اذلوةكر ل اوبارطضالا قوما

 كطهرب قلأام ىلع نال * كصخش فوخالول هللاوامأ
 ٌكطرقوىلقىوسامهسدلو « ادجدتد ردنيقئاخلا تكا٠

 | نمةدحاو نيس تس ىورب و اهحتونيسلارسكب(ءامسل! تسسملالاهمىنرتواهولعل (تئشوو)
 هللا ىل_صهتابثل امئاوجىق هرظن ىدعهفرطب يلق( ىفرط باق أ اناو) هتكرحة:وةغفذوهوأ سلبا
 مق 12 رطتلقذا(لي ريحت رظن وز فاق” الاىفهللا انآ ىقهلمايوهن ثهدمدع و لس .وه-ءلعىلاعت

 | تدق عضو قيقرءاسكو هول همني و ماللا نوكسوةل مهملاءاحلارمسكي (سلحمن "اك ) ىلا ذحهيلع
 هتيم غءامسلا نم برقا هنادا رااو ضرالاب ق.ءالئأ( امطال) تدبلا ىف طسد وةعدربلاو نقلا
 ا لتدثتم يسوهيلعىلاعتهنلا لص ىنلاو هيفوهىذلا ىدْدلا نم ضرالاب وصّتلاو عض_+خىح ةباهم
 اركي وبألاقهنمح رذال ناهثدب سلح نال لاقي و مالسل اوهالصل اهيا ءلد ريح ىتغاك ةعورهسع
 .ةلههمءاطق مالب ىطالوةي_ضاوةينموأ ةةطاخد. كان ىت>ٌك تدب سا نك هنعىلاعت هللا ىذر

 ةءاور حدو طال بصنو نيت> ان, اًءطال سلح خسنلا ضعد قو حاحصا |ىفاك ى_دال ىعع زوموهم ]|
 هيل علي ريجىرتعاا«تفرعىأ ( ىلع هللابهملع ضف تفرعف) لب ريجلاحهنأ اكةإ جورب لو :

 عضاوتازهليقةيشخلاو فو انوكي معلا ردقب هنال ىنمهلابف رعأهناةيش انم مالسلاوةالصلا

 ةكئالملاو ل_ضاغلا ىف سدلام]وضفملا فن وكيدقهنايدروهنمل-ضفأ هنالماللاو ةمراصلا هيلع هئم

 هللاىل_دهنابلوةااو ل_-طفأن اك ناومهريغهفرعبالامتوكاملالاوحا نمنوةرعب دقن وب رقم ا
 ليق(مظعالارونل اتيأروءاملابابىل حتفو) انه تسانيال هيلع هلي ضقت للعلا لمقهلاق ملءوهياع

 نوماكتملاو ءاك او ضرالاوتاومسلارونهللالاقاك ار ون ىم.س هنالىلاءتهنلاوأش رعلار ونوه
 هريغا رهاظملاه-فتب رهاظلاو هرونلاىلازغلا لاقوراونالاك الر ون ىرعشالا لاقل. وان ريغ ن «هوزوج

 ىه اد_ىدو ىنءالزان

 2 ا

 ةقتحريعبلارهظىلب
 (اشلمال) هكمتيؤرا هيهبش
 ىأةزمهثةلمهم 0

 نههنئعأ امعاة_صال

 ةد_ثوىلاعت هللاةميه

 هدمظع لايك نءةيشلا

 ءانب ىكدلا هررقاذك

 هلصأف اطال مصن ىلع

 ل او_صالل ملاح هنكل

 عوذرمهنال ةدحدءصملا

 ةرمأة ب ضاةةينموأ ةئطامن دبل فان ى_>كتدب سلاح نكهنعىلاعتهللا ىذرركن ىفأ ثدد_>هتموس- هلوةلتعنهنا ىلع
 ىلاسلا سالك طقاس ىلعالا ”الملاب لي ريجو ىف ىرسأ هل مل تررعلاق هنا مل_سوهيلعملاعتدتلا ىل_صهنعىوردقو اذههتدب موزلي
 ىثخأن وك ملعأن وك 5 !وءاملعل اهدامءنمهنلا ىتكاكا هنال( ىلعه احس هللا 4ملع ل ضق تق :رعق ) ىاعت هللا ةيشح نم

 مده ىذ<ناك اذاهكثالملا لضفأ نا ىلع هذ هيمتثوهغابت اوهنمال : هل ويل .وميلءىلاعت هللا ىبصدغنما اونباي نماذ-هو قناؤ

 (ءامسلاباب ىلختفو)ةلفغلا ىةدتو ةئيسل دوج ولامت>|عمةلاحما كل”:ىلعنوكينابىلو أ هريغف ةمصعلاروهانعم ةيشخا
 معا ىلاعت هللاويحتدلاه رك ذةرحلالاةرضحلارن يأ (مظعالارونلا) ترظذوةخسن فو( تييأرو) لوعفملا ةغيضب



 برنال نا: اب اب رتسىأ(باجا)اندون رقىأ:أجاملااذاب ىف دأاذاوةخسن ىفىخ رآىأةلمهمءاطدب دشتو مال مض(طا وز

 زوكمىأءارلانوك_بوءاقلامضب وهو تصنل اب (ه-جرفو)باقنلا تك نحر وأب احلا تت لخد. نا نع هرم بأي رالا

 ءارلا عتفوءاغلا مب هريسغو ىفادمملالا ةيشاحىف طيضو فيحصت هنا رهاظلاو توةايلاور دلاهقوفىورب ء(توقايلاوردلا )همم

 لاف :دد_ثمىازفةد_وء وهولوالاوهباوصلاوءارلاةفخو: دحوم حتقبءاربلا ىاطاغم طخ ةخذ قو (هنعيىللاعتهّللا ىذر
 قلاأادمعنب ورع نيدجحأ نب ركب ونأةمالعلا ظفاحلاوهونييدادغبلاةغلد | امي زناثكلار زب ىلعىلاةبسن ءارق

 دئسملا ب حاصىرصبلا
 د.ءعمسلاءملاريبكلا

 نسحلاو دا نيىلعالا

 ةفئاطود شار نيىلعنبا

 قاريظلاو خيشلاوب'هنعو

 رادلاهركذهم-اع رشد

 ىعن هنرتساذا اذكوهتةاغأاذاب امل !تططالاقيلوهجلل ىنممل مهلا ءاطلادب د_ثوماللا مكب طاو

 باحهلا تايسو هنعهرت_سباد> هندب وهندب ىنر أ روذلا دهاشامدءد إ_بوه.اعىلاعت هللا ىل_ددنا

 2 رثعجبا> 4 اريمضلاناضم .-هاوةلههملاءارلا ستقوءاثلا مضد(هج رفو) بي رقنءهل: وانو

 هتاقاطو ىنرلا احلا رقىأةحوةقم”يشءازجانمب وأ ءالخ نم نيشد_ثاانيبام ىهو ةفرغنزو

 ناد اًامىلاهّللاىحوأ من)نامواهمرهاو < نمناعونامهو(توقاوااوردلا) هر وناهنم حج رك ىذلا

 ةدحوملا تقي (رازيل نم ذو) خل اصعد نم 6 سنأثيدحو لوءفملاوأ ل ءامقالءانءاان( حو

 طملسأ !هنمح رخمس ىذلا ناثاكل اررب وعورزمل الم ءلةمسنةلمهمءاروفلأو ةمحعملاى ار اديدشتو

 د:دملاب>اص ىرصلا لاا دبع نب ور# نب دجأوهازهو ةعارزالرذس رذب لك ةمحعملازاذلاب و

 رازبلانالءاو ظ؛احةقثوهوةروهثمهتج رثو نين ثامو نيع_ست و نيذث ةخسول م رلا وت لاءاارعبكلا

 هرخآ ةمجعمى ارب زازبلا ىاطاةمظغاحلا طتةخةىفو ىاحماناهربلا لات سألا رثك [قوهاذك
 ىلاعت هللادارأ اك ههج وهللام رك بل اطىلأ ىلع ن ع)هرخآ ةلو-عمءاربهنافوردملاو رظن ارتك ىو

 00 عل ورو ىلعر ونوهٌ تههذناذ

 لاووهيلع ىنثاو ىنطق
 ىل-ءلك و ىلع هقن

 ةن- ىةلهرلا تامدظقح

 تتولوخديمالعال] هلدعرش ىذلا(ناذالا) .ةرعن ىأ ( مل_-وهيلعىلاعتدتلا لص هللالوسر معي نا ا ؟انلاق)
 ناكجارعملااذ_هناىذتقيهقايسوةف.دملا ناكناذالان ازددعباذ_هو رمأك ةرجحلا لمقةكعناك (ناالا) 3 ىذلاريغرخ ؟جارعماذهناهقايشرهاظوهيلعمااكلارم(قاربا| الاقي بادب ليربجهءاح) هالصلا ىأ اد (عبنا

 (ترعصةساف) لوقو هلاقمىف عرش ىأ اذك لوقي بهذ لوب ىذملا ىنععباهذلا نم سداو اريثك ىنعملا ع اواصلا 3 0
 ملسوهيلع هللا ىلصد # نم هللا ىلعم رك أد ءككرام هللاوذ ىبكسا لب ريجا ملاعق هياعإةبا دلال امال رع ا

 لاقفباج<ا نم إم جب رخذا كلذك وهاند.فىلاعت نجحرلا ىل ىذلا با »ىلا ىلا اهب ىتأ ىت>اهمكر ف / ا
 اناكم تالا ب رقاليفا ىىلابك هد ىذلاو لاق) كلا ( اذه نم لد ريجاب سوه -ياعدللا ىل_ص ىلا ا . ل ا أ
 لواموأ غل قاري ثدنانوهر ركنالثهحرش مدقت ( ذه ىتءاسلبةتقلخ د: مهن ًارامثألا اذهناو ل ْ 0 0 ا
 هناد.5ل ة_ ةوردنما سدا زهدنس قوهنعىلا_عتهللاىذ ر ىلع لص مدخس ها ورش دل ا اذهوةب ادب مساديفلا دا

 2 رخىذلا( كلا لاقفإهنأيب ىتايس .وباج ىلا رك ذوهتحضا ىليهسا |لامو ف يعض ثي داو باذك
 ةباحاو ناذالارخ آىلا (ريك أهتلاريك أهللا) مال_لاوةالصلا هيلع ل, رب_جهفرعي لو باج ا فخ نم
 ةنسلاوهتْفلا بك ىف فرءامىلءانا اح سسانياعكلذانل ع رشاذاةةزعلاب رى ايا عن ذولا

 كءكرامهللاوذ ىكسأ

 نم هلأ ىل-ع مرك أدع

 1 هيلع ىل اعت هللا لص رع

 ليةف) هثرعىأ(ىلاعت نجرلا ىل ىذلا باجل ىلا )اهب ىهتنا ىأ (اهب نأ ىتحابمك ركهسو
 هحو رخهأج اف ىأ(كلم 6 زحذا)كالانه ئذلا ف_صرلا,ىأ(كلذك ) سو هيلءىلاعت هللا ىلص ىنلا ىأ ( وه انمق) ىلاعتو هنأحمس

 ىنا قا, كشعب ىذلاو) لد ربج ىأ (لاة) ةكئالملا نم ىأ (اذه نم لي ريجاب سو هيلع ىلاءعت هللا ىلص هللا لوسرلةؤباج ل! نم)
 اذ_هناو)ناثدحلاتامسرئاسونامْزرلاو ناكلا نع نم :هنال باب رالاب رنمالباج لا نهوأءامسلا ىف ىأ (اناكم قالا برقال
 نوملعتالام ياخ و ىلاعت هلوقونوملعنالامتوهنا>.س هلوق تحت لخادو هذ ىنعن (هذهيتءاس لبق تقلخذ نم هت ارامشللم ا
 : ريك أهلا ربك أ هلل كلل لاقف)



 ا

 بر مأنءهلوقي نأاك- امرعأه ناله :عاذ_ه(ريك ان ريك أانأىد ع قدص ب ادحلا ءارونم) هلوقمنعاباو >ىا أ (هلليقذ

 قدص باجل ءا رونمليقةهللاالا هلاالن أد تاكا ال اَك مكب ررءأبالا لرست امو هلوققةكم الملا نع هللا ىك> نيحهسكعك

 ئذلا ىأ(اذ_هله)ىوارلا أ( (رك ذو)ةدمتعملا خلا فل .عوهوانأالا هلاالهنأ ى 4 دلال صأ ىف عقوو (انالا لااله نأ ىدبع

 1 باحح اءار و نم :!ل يقف( رك ذر هنأالاناذالاةيةبىف)اباوجو الوقرك ذ
 20 ا

 نمههللي ةقدررأالا ه لال ن أدهش أكل ناقمئربك ًاانأريك ًانأىدبعقد صياجحلاءارونمدلل-.ف)

 نذؤالاباوج والوقرك ذىذلا(اذ_هلك ثم)ىوارلا ( ركذوانأ الا هلاالهثباانأ ىد بع قدص اجلا ارو

 هانعمهقح قر و صن 0 !ءىءالصلا ىلع جهلوقنءاباوج رك ذب هنأ الاناذالا ةيقبف)

 اًذهوهلىهنمالااهقوقحءادأو الج سلاوةالصلا ىلعانرد ةءالىأهللابالاة وةالولو>ال هءاوج نالوأ

 دوه راعىلاءتدتلا لصد ديب كلما ذ نأ ) ىوارلا ىأ (لاقو) لمقام ىفالخ قول خل ادالا ى قد د ال

 (ءامسلا ل هأ) مود اعاماراصىأ( (ماد) ماللاوةالصلا ميلءءايدنالا نم هترضح ناك نم ىلع( همدقف

 كنس امس امد“ الاونأ امهنالك ذلابامهص+(مالماوةال ىلا امبءاعح ونومدآ ميق)مهنوك اع

 نيوذنمىضاةلالاف لف مساوهورلدو لبق ىحىنعموارقيقحامدنةةمهيلع مدقت -1|كاحورلا مهوبأ هنا

 بدك ىقةروك دل-متاغا جىفواعمطمءاهةفلالوقدأك الاثشحاعب ل مس جا همدب رن ريب رو 'او كيعس

 ةداعسلاب زوعلا هانعمحالقلاودحاو ئن :ءلاوالهدرفتدق وى درغتدق مالم حاهلصأو ةغالاو ةدبرعلا

 رفعج وبأ لاق)ة لا ىف ءاقبلا ىلءاول« .ةاىندملاوءاقم | انعم ل يةوزافواريخ باصأ اذا لجرلا حاف[ لاقي

 هندي , لهأولوسرلال آر وهلا مامالار ف ءوح ودأوهو بلاط ىلأن ب ىلء ني (نيس#لا نب ىلعني ري

 هك لاق هنا لصد كنا لك أ)هدجن نعهمسأن عم اورىذلاثددحا اذهىوارىأ (هوار)

 ىلاعتهللا ىل_ص هنالق ضرالا لهأ ىلعامأ( ض رالا ل هاو اومسلالهأ ل ءاولعلاو( ف رشلا وأ
 مل-_سو ه-ملعىل اعت هللا ىل_صهنالق ءامسلا له أ ىلءامأو مهالاف رشأهتمآولسرلا ف :رشأ لسوهيلع
 ناانههقبةروك ذملاثيداحالاه-يل ءلدناممويلع مدة: مهمأهنا ليلد.ةكئالمارئاسزم فرشأ

سوهياءىلاعت هللا لد هناناومزح مولا عمةرجشلا لبقءارسالا هل عرش ناذالا نا ىلع لديرك ذام 1
 ناك م

 امّمعىلاعت هللا ىذر رعنباثد د>قوةندملاىلارح اهنأىلةالصلا تضر فذنم ناذأريغب ىلصب

 سل ةالصل | نوني دما :نوعم هذ دملا او مدقني>نوملسملا ناكلاةني>يصعلا ىفروك ذملاجيدعلا

 5 هوبمهضعدلاقوى راضتلا ل 1 ماسوقاناوذذتا!مهضعبلامذام وب كلذ ىفاوءاك_ةةاحل ىداشي
 هلل' ىلصهللا لوسر لا ةفمالصلابىدانءالج ر نون رعت الو أ هنعىلاءهتدتلا ى ةررعلاةف دوويلا قوءلده
 ذاك لذ ىلعمهامتدم دمقرك ذامىلع ةدآب زب ق سا نأ ثدد>ىفو هةالصلا هان مةلالب ايكو 500

 لوسراب 000000 ءادنلا جر زق ةيلع نيفيز نها عم
 هللادبعأب تاققءديىفاسوقانلهكنارضخأ ناب وث هياع لج ره رمهئاطتلي ءالا ىف تالا

 اموتلة كلذ نمريخ ىلع كلدأ الوأل انتالعاا لاذ وعدنت اقه.ع:صتامولاةفسوقانلا اذه عبتأ

 ان وراها لاقل وكي .اعىلاعت هللا ىل هللالوسر هر ريخأ هل هرخ !ىلارب 5 أهللاربك أهللا] وة: لاقوه

 هعمبهدع ىلاعت هللا ى ذرلالب نذأ اما كنعان نط قرنا ةناقا عود عل ملأ ةلافلالبلمةك ى قد

 ع ةاايدت قاب كك «بىدلا راما :اءلوقي وهوءءادرر كج ردن هم هدب قو هوهنعىلاعت هللا ذر رع

 6 الا زعلان سواه نل مالا راك ىأرىذلا ل ثمتيأر |

 ىتالضلا لع جالوت نءاباوج)

 ىأ(لاقوحال_ هلا ىلع

 (كللاذخأمل) ىوارلا

 د-عمدب)نذؤملاىأ
 ماقملاف ىأ (ه-مدقف
0 

 هكثالتاا ندمىأ

 ىأ(مدآ ميك ءأم دنالاو

 (حونو) ريك الارشدلا
 لعلو رغصالاريثدااونأ
 امهصرصأ# هح واذه

 قع-ةو امامأو ريد-تف
 لوقنم ى 2 دلا لصأ
 دلوق ممم هارباومدآ

 ىنأ أمه ا ذلاباص+و

 فلا وهف ءايدنالا

 لاو :رب-ةءملا لوصالال

 قداصلاىأ( رغعج ونأ

 نىلءنيد#)رقابلاوهوأأ |

 نبا ىلعنباىأ (نيسحلا
 نز وهو بلاطىنأ

 ىلاعتهّللا ذر نيساعنا

 ةلسسىمس و مسهخع

 ئوارىأ(هءاور) بهذلا
 هك ذىذلاث يدك اذه

 ثيح هدنسمقرازي-لا

 نيد هانت دح لاق

 امن دام ن؛نامثع

 رذ-:للا ني ةدايز نعىنأ

 نبىل-عنب د-# نع
 نعد [نةزيكلا اكن

 دتوىذمرتلا لب رخأ دقو باذك وهورذنملانيدايزةدتسقوهرك ذقن اذالا هلوسر ملء! ناىلا»أ هللادارأ اخلاق بلاط ىنأن , ىلع هدح

 ةباورعقوذى ءدلال- صأىفىفكب)دقو ءاىلاعت هناوءا مسالا ثداحأ نمدلك د ودمع اهات ل محور نيو اذا

 معالاهداب_بلا ىأ (فرشلا ملوهسيلعىلا تدلل لصدمحل) متأولك آىأ (ىاعتهللال لك 1) هيوار] دي ردتللاب

 ضرالاو َّت روس ألهأىلع)



 حملا ةغل ناجحاذا ٍاودالا عيج نمروصقمىأ( قواخغلا خىنو ف باجل ا ركذن ءثيدحل|ذهىفامىلاعت هللا هجر ىداقلا لاق

 دقدنأال ةدودحما مارحالا| همي ةحو رتسلاو

 ةد املا ىلاعت

 م عماسسا اوصخمل

 هنآك اريح: سمنوكي

 ءلانقيتم هدلارظن
 ىباسعملا امأو امكذتم
 قرصح:موهق قيقحلا
 ق-فال) قولا ود
 نعوزن_مهنال( لاخلا

 (نوبوجحنامهف) كلذ
 ىد_عمو اذهب ىأ

 ىلاخلا ىأ (ئرابلاو)
 ةهعاشم نع ىرعدلا

 همسال-ج)نيةولخلا

 اعورنم) هاهسهزع وىأ

 نءهرت-س ىأ(هبج<
 ىفاب وج لعد 0

 (بجحاذا) 2

 < نيمو ب

 ىأ(ردالقب طي ماما)

 ىأ (سوس) دود

 ةساحقاطن تت لخاد
 (هيج-نكلو) رصبلا

0 
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 با>>

 رد_صهنوكستحاعب و
 هرا>> نوكلاد دات

 حقب (هقلخر صن أىلع)

 م-ميءأ ىأ ةزدمهلا
 (مهرئاص 0 هرهاظلا

 ةتطاسلا مهنيعأ كك

 فطء(مسهتاك ارداو)
 نءكأ (ءاشامم) رست

 ىو باج#لا عاونأ

 رونلاهءاع-ثيدلا

 روهظلا ىف هلايكل ىأ

 2 ٠» ورم ه عئاادر < نممهقي ا ةقلاوولضعت : وازاحم قاط اة

 تت ا دتتششْشخششخخخللا97خ379337-0773للخ7لكل حل

 ىلاعت هللا ىذرر عودنزاب ورالا تدشيملالاقوحالصلا نب اوىوونلاهركن أو الج ررش ءةعضد أب ؤرلا
 ناضراعتمامهو 1 رمسالا ىفةكعهنا لدن: هرك ذاموة-ت.دملابىؤراا ناذالا نا ىلع دءاًذهف 0

 زهد و رنم مز ءالهنا ىطرقلالوةىلاعت هللا هجر رجح نبا لاقو ف وعدم لوالاو ح. ءيىلاثلا ناالا

 سو هيلعملا»تهّنلا لص هللا لوسر معن نادارأ ام ثدب دحلا ىف هلوقهاباب هنا هيفهقح ىف هتيعورشم ءارمسالا

 ْ هنانم لي ةامواّمْيعيهطافلاب هركذ مانأب ىوغللاو انعم ىلععا مسالا ق ناذالا لمح ىربطلا لوةوناذالا

 هللا ىبصلوسرلاهرخأو نمكرشملا نيب هراوظا نعزجعلل ةكعهصوتي لوعءار ءالاف ءار اسود اع هللا ىلسص
 نيحمرخوتي لكل ذك ناكوأو فعضلا هي اغؤهريغنأس | ىلعدح دمنوكم اهرهظأ كلذ اورام مث سوه هلع

 ناهيقردك الدجو ىلعنم. دحلان يب قيقو !!ىفىلرهظىذلاو برطضم مالك هلكا ذه لوقأةن دملامدق

 همانمىف ىأر نوكم قةدرعت ءأ رسالا نالءايؤر ىفوأ هحورب هناو فورعملاريغعا رم 3 رازيلاةياور قروكذملا

 مهتقفومروطاف ره م.نعىلا هلل ىضرباعتلا هيلع صق كلذ بة عوجو ءايد الاب وروكلذ

 وهئالاوم.معاروث أمئالذ نوكو مهيأر مهتقفاوعاورسسل و هريغنمحدملاوةداهشلا نو تبي لولا
 فال_خوهوأب ؤرلا قفلورامداهتجاةناىلا أ عة هريغأب ورب تدشي الح ابمو عورممم نإ ةداعك ضرق

 نمره هيفاضارتعار عشتسا ىلا عت هللا هجر ىذصملانا م هناك-ثمتا ءاو هناكرب نمهيباءاشنأ اذهو|
 لاق) هلوقبهعفددارازيحلاو ةومل ا همازل* اللاحم ىلا_عتهقح قوهو ب احلا هي رك ذىذلاثددحلا

 باخ ارك ذ لرد اذهىام)هنعهللا ىذرباتكلا |اذهفاوثم ضايع ل ضغلاربأ (ىذاقلا
 زئاسو واط هلا ىعمهأ مضل لوصوملاربخىفءاغل ا داز( ىلا ىت -ىفال) ئارلا ( قولا ق-ىفو هف

 بجاحونيعلا تجاحهنمو ذا بجاحلاو عنملا ىه:باجلاذار ونلاهءاجح ثيدحاىفدرواماذكو

 هجرهللاء طعنا لاقاذلو كلذ نعهتلا ىلاعت هزبكتو هد ها :ىذتةيبوجحلا طر بجااوريمالا

 لك نمرهظأوهوئثهبجحناروصتي فيك ئث لكر هظأىذلاو هوئثهبجح نارودتي يك هلل
 نووجخلا)ىاخلاىأ (مه5) 4 ءمسدأ ىزلاد_>اولاو هو ئثهءمح<ناروصت» 2 7 5

 || ب>:>|اىذلاوالل لاق نمةردلابههجوهللا مرك ىلءالعاذلو ىناي- ا( هب ا يرسم ل ملا لو

 (يجخاذا) 1 انقل حل حيالمشا نا عكس اا كد * ولاوو فا. طأةعمس

 لوط هلراد_ةمىذد.ىأ( سوس« ردقب طم حئاسعا) رد_صمنوكس 5 حمقيو باجح عج ن نيدوضد

 نع هبح> نك- كو كلذنع هرئموهوةهجلا ىذةةمقر طانلاد_حوتي سة ةه>-ىقىعو صرعو

 هب طركالو ءموكو لقعلا ن نمسوسحاربغل ةكردملاةوقلا ىهودريصد عج( مه رد ءاصدو هقلخر اصنأ ا

 هيدرسفاكهنع هزم ءوهام دوو ى مانةلاوديدحتلا هئاضتقالهناذ ةطاحا كاردا كلر شالىأ مهراصدأ

 اهيلعمالكلا كأي وةب الاهذهبلدّتساو ةب ٌةرلاركذأ نءىلعادر ىواضيبلاهركذاكراصبالاهكردتال هلوق
 هيجح( وزانو :فيامانأك د1 د ما طع ل ىارقلل كلارتالا دارا ورح رماضوفك ردالاا

 ىقمانتك االوروصتالوةب ورالفهتاذ كاردانءةأطغم كاردالاو هللعلا عاونأىأ (م#اك ارذا)نع

 3 واذ كارداوهثي ور نعمهعنمىأت ج< قلعتم (ءاشى :موءاث فيك وءاشاع) هانارع-غ

 هدأ و هدارأ نامز ىأىفاهكرددالة غي كوهدارأ بدسد ل-و رشدلاب احح باج * سدل هد هدقيعح

 لد صالا اوهوانل ةنكمهتقيةحّة- ةرعمناوةهةاودرخ" الافوةنكمامثدلا فهلا مقالا ءامما

 راقكلا 6 هللالوقك ىأ( هلوقك )مهتقيقح ليك سمن مومال_تااوةالصل امييلعءايدنالل ةعق و

 سس 222222777 حتت

 الك)
 باتكملا فى( هلوقك )باجحلا يناعت



 انثيلنعنيسعف مهنا نينموثلا فالكاةةردقدوهشوأ: يور نعنوُ ونمل ىأ(نوبوج د ثمو مهبت نع) راقكلاىأ(مهئاذلك)
 هرهاظ ب سحب ىأ (هءارنءهببجح باجح هنالاقينا ب <) باج لا ن مشل محرخفا مال_سلاو هالصلا هيلع هلوق قيارعالا . ىلع ه-ءقروةباك. 4 | ىلءهرحز و <(باجحملا ثيدخلا اذ_هىفهلوقف) رازوالا نيرو رايغالا ني-غنءانئباجوانئءاعرن زو
 دقو( هتوربسجو هتوكلم سئ اعومةماظ ءو هناطا سن م) هل اب بس ى أ( هنودام ىلع) اطل اديد د.( عالطالا نعتك_ئالمنم)
 اذ_هفثك ىفءاطعنءالوةنس>ًااموةغل امل توله هل اءانب نا ىلعءاذب ةمظعلالاكتورعلاو مظعلا كلما وهتوكمالان قيس
 بارسلاك قا اريصبأ نم ل نول ذاةرخ "الا قوةمايقلا موىأ(دشموب) رافك-ا!ناىأ(مهبرنعم-مالاك) ئنملا اذ_هىفاوينطاو ر ككك دبس : : : : ىعملا ذهىفاودشن ادقو# ان هعمدو> وسلا ؟هنعَكبج> ن | ىلاعتو هناحبسدرهقدوجو ىلع دباس نءاطغلا
 ىلاوعاواو ةارروو |١ تاما ع نكدلو رافك-لاب صاخاذ_هو ماوعدملا نال ف اكساب هلوقك لاقو(نوبوج)هناوضرو
 2 57 دوو امك مزايفنم_ةرطلارهقلعت نمدبال سن رمأ ب جلا تاقناف 4 هللاالز وب و> لا مهمهاعجذا هاعدم
 لاشك داعتلال ةمظعلارئاثسو راونالاتايشسجاحلا وب وجو بج اح نيب نكلو ىسنوه منتلق ب هنمتررف
 باوصلا ىلا ىدبي كانه || بوج# لمثلاف رصبلاديدح نانا اهسأر ىلع لئابيفةقيع ةرفحولاثموهركنأ ناافالخ بجت#و ءاويب الك ماعم لور | يس تودع قا دعما فضول ناز وجيؤِب وجال _:عبوج# هنالوهال هناتول خخ بوجحلاو
 هكدلا 0 لط كال اد_ه ىلعفدهاكلالدو هلل باج او هتاكرحدهاشب ودهاشب وهوهقوق نم ىربالة رقابه رنزع
 باطل ىلا مد تال تفئايالدوكنو عراشلا نم سام ماهباذا |ديةموأ ةلطم ىنعملا اذهب هدورول هيل عمون و تاجملا قش
 نمىأ (ثد دحلانم) ىذلاناذالا كإهدارآ (يباجحلا نمل مجرخذا) هاوق(و) عقرلا وأب اح ل ةراكح ىلءرحلاب(باجحلا هانوك ذام(هيلعل دب و) || تيدسحل اذه هلوقف) ثيدس حلاو نآرقلا ىفريثك مههرمأهنافهفرعاةهريغو مع ءلاودسيلاك هيلا
 ثيذحملا سقت قام ضءد باجح هنأ هانعمري_بقت ىن(لاق,ناس )ل ريج لس ,وهءاعىلا_عتهللا ىل_صدللا] وسرهنعلّدس
 كلك نع( لب رمخل اوق) اواعيم مم و رىأةدد_كملاءاطلا رك (عالطالا نعهتكئالمنمءءار ونم) ىلاعتهللا ( هبسج>
 ناهئارو نمير ىذلا (هناطاس نم) رهاظااو نطابلاو هذ هذطاب وسرغلا سناح نمهءار وو هغلخام ىأ ( هنودام ىلع) بحب
 دعم هش ارامل اذه اردانهنذانالا مهريعو ةك_ئاللالسره.لع علطالا م هقرصت ل-:عهبردق ةضمقب مهن دارأ هنارهاظلا
 5 بهنزا) ىلع لدف نع تحت اهلا ر توتو قلم هل هور ار (هتوري_و) ةك_ئاللانع + ول ىعار ردو نواح || ست ماع سيحل برخ لاء دو لا اضارماو ت15 م كالو ( هتوك-ام بئاجعو هتمظعو)

 صخخا| لب (تاذلاب صد 0 كيمماردج ها( ليربجلوق ثيدسحلا نمإ هتاذلالهريسغل باج لانا لعل ديىأ مل)»فلعت ىأ(باجحلا هييلع ل ديو) نكوعو عضدلاوم هد ؤزوموموهو ىلا لاقةزمهريغب هتوربجودارملاو هوهريغ
 نأ م تا هنا تملعدي ل نرشامب و ناذالا كإ.؟ اضرأ ةكئاللا ضءب س>>ذا ىلاعت هناذب هتدب وج# شل تاع. دصلاو || صد ناعأ ((تاذلاب صتخل) تيدا قروك ذل (كاج ااه ىلءلدف) هتميظع تاق_ملا نيتي || ةطيح فلو هلالسج قدارس اع ىلا عت هللا هبجح دق لب ريج ناق قالا بجح اسما باجحلا نا تاذلا ممن تاقومل_خلاب 52 رصهأف (هذهىنءاسل.ةتقاخذ نم هت. ارامل ا اذ_هناهئارو نهج رخىذلا كلما نع)
 سحص ناددلا كلذ || تدشن نماصتبالا ىت نالت ذلا ريح يتتجلو كي نات سنا وسل نا

 يصح

 ىلاعتهللان ءابجح نموهم ىلط مادوجوملا نعاهدو هش و قىلا تاغصدوهش نءقا ادوج واو مج >|تانئاك-اارثك ّ

 تادوجولاو ةيمدعلارايغا ن ملذ لكوبابلا اذهىف باجح علا موق هنموةيلعلا تاماةماوأّةب ورخالاتاجردلاو ةدويندلا تاوهكلاب
 لعءافالم فوق ءنمولاعفالا ىضءانفهجوأةثالث ىلعءانفلا نافمهب رباوقبو مهتداراو مه فن[ ن ءاونغل مونع باج حلا عفتراولو ةيسهولا

 تاذلاىقء انفو ىلاعت هللالا ةقيق ل ىلع ماك.-ةمالوريصد الو عسيمسالو د مالورداقالوملاعالو ىحال هنمو تاغصلا ىف انو ىلاعتهللاالا

 ىنعملا عيحص:ل ملا اذهىفاود ثنو هّللاالا قالطالا ىلعدوج ومالىأ

 ءاقبلانمعمؤانفناكف « ىنكيش ىنفي ىف ف
 رابحالا فعك ىأ (سعك لوق)تاذلا نودتانئاكسلاب باجحلا ىناعت نمانركذام ىلع ىأ (هياعلديو)



 (ىلاعثهشارمأن ودل ا هدتع مهما هبتسو عن 1( 3 اللا لع ءىهثنيا ملا لاو اهبا ثيم سم دنأب -. ىف ىأ(ىهتنملاةردسرم فشق

 ىذلا ىأ ف اضملا فذ ىلع لم> فن جرلا ىو ىذلا هلوقاماو ج)اهءارواعنويو >< مهفىأ (مهماعاهزوا حال اهريغدل: :ءالىأ

 رومالا ن نمارعأىنعأو أ ىنعل ىعتىأت ادار لعلواعوذرموأار ورك هنوكر هاظلاو خلا فصلا اذك (امارعاو وأن جرلا سرع ىله

 هناقصو 1 ات هفرا مز اتسعدأب و هنانآ ع نء<)امارعا ىل ردقتل |ناىلا ىحدلا بهذو ما ةملااذهما رعد اللا

 ليبق نمهنا ىنعن (اهاهأ ىأةب رملالاساو) فاضملا فذ لام سا ىف ىأ (ىلاعت لاقأك )هنانودكمرا رسأن مىأ(هنيءأوهاسم)

 ىدبعقدصناجكلا» ارونمليقف هلوقو) لاكلاب ءأىلاعت هللاولا< ةداراو ولحم ارك ذبابن ههنأ لمقام رهشأوهو فذحاز ادع

 هللا مالك ن طوملا|ذ ه ىف لسوهيلعىلاعتهّنلا ىلصدللا لوسر ع م ىحدلا لادودلوكاةغيص(خمسمما هرهاظ) مدقن ى(ربك اان[

 مهوةروصةهجنمدمالكعامسنمهيفامعمرابلا|ذهىفلاكشالا لوأيختاق م46 (باجحءارونمنكاو ىلاهث
 00000 ا تت ب7ب7ب7ب+>9>7©ةتصختططسستغخ ل يراود
 ناكاموىلاعت هللا لاقأك)
 الا هبا هماك نارشسل

 ناجح ءارونموأايحو
 ىل_ءىولايدار_ماناف
 نالةق_ثاكملا قرط
 اماءاخىف مالعا حولا
 6 فذاقلاوهو ماهلالاب

 مأىلا ىوأاك بلقلا

 2 ةوأمالسلاهيلعو ىسوم

١ 

 نودي اهدنعوةكنالملا معى هتةياهلا لاف) هيا هتيمس تاس نايف ىأ(ى منا ةردس ريس ىف)

 ناو هلالورع- غلةمسنلاب : وهاا باجحلا نا - عل هنمو هنأ مث مست هحوأ ل5 (مهماءاهزو حال هللارعأ

 ىف( هاوقاماو)هنوملعت ونوغقيهانعمنود- د هل اوةونودرقملاهتك_ئالموهرماو هناذم_-معبوجحلا

 (لهحيف) هلوقب هلي واثجلار اشأدره-غنبب زدت لو ”احهنادرهاظ ناك ال(نجرلا لي ىذلا) ثي

 مأ ظفلوأش رع ظفلرد_ةملافاضملاف(نحرلاّس رعىل» ؛ىذلاىأف اضل فذ>ىلع) هنأب ريس 7 :ىأ

 الوأمهجاامحاضيالي :ايب نم( هنانآ مح طع نم ) نجرلا مأىلو ىأمب ءامعمالوأ آى لادا قارن افأ

 ال ًاديمنوكي 1! اعراس قناع ئدابموطوأ )هيلا قوتالادعب هلود4 سوفنلا قمةوأوهو

 مر ماو ةذلظلا بلع هتخ ةالموهلسر ند( هن م( هن رع هاك نأ ماكو نر هنري وح

 خيارك ة 4 اقع هرقل فاضااربد#:ناحلاةراشا (اهلهأىأ | ,يفانك ى ءلاهررقلالئساوىلاعت لاق

 نمريك آهتلالاتامل كلل اجا ناذالا ثيدح ىفملاعت(هلوقو) اهله لمس اسماو لم تالةير ةلانال مها اىلا | انك

 ىلاعت هيا ىلص (هناد در هاظؤربك أانأ) لئاقلا كلما ىأ(ىدبع قدص ب اجحلا» ءارو نم للي ة5)ريبك لك 0 4 5 0 1 اع

 7 (هللامالك )ه_:طوىفناسنالر قي ما يتلا يل او ب و ل لوقا
 : هء>ح> د 7 6ع دب 44 2.جلسس ركع 0 ف . ند .

 هللاةب وأ رنعه» (باجحءارو ن ءنك-او) ل سو هيل ىلاعت هللا ىل كيمو ههعمسإك ةطساو ريغ ءارو نمرشلا نوكيا

 د : ور ن عاب ا هلةمسلاب باح> ريغ نمهأرب وهوىلاعت

 نموأ امحوالا هللا هيلك «نارش دل ناك اموىلاعت لاواك ) هلوةب كلذ ىلع لدتا متءاربالوهف ةعاش ا

 بج> )ذا هني اعمهللا ىربالىأ(ه اربال) مم سوهي ءاعىلاعت هللا ىل_دىننلا ىأ( وهو ىأب اجحءارو

 هير وهيلعملاعت هللا لص ىذل اهب ؤرىأ(ه يور نع) سوه يل عىلاعت هللا ىلص ىلا رصد ىأ (هرصب

 اد نايلوقلا) وثيد-كلا(حص ناف)لاقاةاطمةب ؤرلاعانل امهوباذهن ,اك اوان دلاهذهىف

 هيقعمسىذلا(ن طوملا اذهريغىؤهنا له“ ”>مش )هب ىرمس أن ي>انايع (هيرىأر موه اعلاعتشاىلص ا ل 5 0 9

 (لعأتاوزرخآ ماةمىفانأ ء(هآر ىحهرصب نءباجحلا عفر هلبقوأ )م اًمااونطوملا(اذهدعب)ناذالا | لديول عض 2 0

 لضف ءارونم عمد ا

 هناحبس ولا ىأ(ه اربال) رشلاىأ( وهوىأ) مندا لاقاذلوباوصلاب ملعأ ىلاعت هللاوبابلا|ذه ىف ماك- ىلا ربإ| ثيحباجحلا

 ىأ (هنأر ىأر لسوءيلعىلاعت هللا ىدادجمنايلوةلاحصناف) هرصن نع هتاذالىأ (هي ور نع) هعنمىأ (هرصب بححا) ىلاعتو

 نهىأ(هلبقوأ )قولا 0 هىأ(اًذهدعي نطوملا اذ_هريغفف) هآر رو لع ىلاعت هللا ىلك ىنلا ىأ(هنا لمح يف )رصبلا نيعب

 هنيعب نيا كلذ ىفهآرهنان نعت :امالو لوقأ (لعأىلاعت هللاو) ارقىحدلا ل صأ قو( هآ رىتحهرصن نع باجحا عذ هر )هنأ :«عنامزلا

 مح ءاطع نيالوناي رعالا ىلع قال كن ايعلا ةدارالنامز نود نامزالو نراك «نودناكهباقنا| ىف كو باج#لا عقرب ص" ةالذا

 فيكمأ *: دلك رهظأى ذلاوهوْئثهمج<نا روصتب فيك « هلو:ىهواهر ك ذأنا تدي-اوءاطغفشك ةل-#اىف بجو

 سل ىنملاف ه ئئهعم سل ىذلاد>اولاوهوئث لكدوجو لءةرهاظااوهولب *ئث لك : نمر هظأوهوئ همجي نار وصتي
 صاع لكو ايصانصز را واكنزتا ناكر و دع ارتد ؛هبجحولذا ع هيلارظنلا نعتنأب وج اأو بوجح#

 ةءناملاةِْ مسا باحد

 ةيدمدلاتاذلادوه5 نه

 يك ها هأرب الو هعمس نأم

 هالصلا هلك



 تلغب ىح مدعال نأوامرح ىنوطيح فيك | ل عه.نوط.كالولاءْهّشالاقاذاو ى-,تنا«هدابعءقو:رهالاوهو رها هلوهفاذأ

 دوهشلا بابرآ ضب لاقاذل هنامزو نآلك ىف نافرعلا بايرارظ: قنافو ل>مضمو لطا,ىأهو+ والا لاه لك ىلاعت هللا ل اقدقو

 قورهاط هنوطب ةاهن نمو نطاب هروهظةءاغن هوهفرايدهريغرادلا ف سداراطثلا ض هب لاقو دو>ولا فام هنلاوهللا ىوس
 هتيدنأن يع

 باوصلاب مل-ءأىلاعتهّللاوبانرالا بروبارتللاخالاو بارشلا قات مرظن ىف بارما وءاوم لا ىفءابملاكهريغو رخآهتيلزأنيعىفولوأ
 (ناكله)نودبتلا فاذا ىأ (ءاملعلاو) نوعداتلاوةءاحصل |ىأ(فا سلا فلتخا من) /ابلا اذهتاةلعتهنمىأ هب( لصف)#
 هالك ىتايسإكه-ذطددىؤوأ ١56 هئارسا ع مج هحور عمىأ(هدسجوأ) طق ىأ (هحوربءارسالا )عقوىأ

 رخآلوةاذب هيج ردن 22 21 و هلع ان 2 0150 172177 1 2
 7 2 نيئليلوأ هد اولد! قاناكلهءارسالاو جارعملا فاو قلما مهما لعاءارسالا ىيةحنىفبب(لصف)#

 اما:م4_مربهرع نمت مناك ءارسالا نأ لي قفا مام هضعب و ةظةيهضمد وأامانموأ ةظقيا «يجاناكل هو

 ناكاهضعب وتارمع.درأهنا ليقلباضر أةظةيلا قءارسالادد ب لاق نه موْممو ةظقب هنديود> ورب ةرعو

 ىلع طقق سد -هملاتدبأ هكم نم عقوهناوددعتلابتاناو رلانس ىلا عت هللا هجرةماشوأ ق فاو وةئيدملاب

 ناو علا صخب تباث سدقملاث دبل هنا لاقو هل_كفامرخآ ىلا تاوم_لا | ىلا ةكم نمةرمو قاريدلا
 ه4-ةمدهدوعص نادل اوسدق#ملاتدبللهريسلوالا ناوجا رعملاوءارسالا نسب قرقلا مدقت دقو ثيدحلاو

 بهذىذلا خال الاى« رطب هنا ىلع فد بلا لجاماو عيا ىلع قطب امهتمالاك ن اوىلعالا "الإ

 الهيلع كيما هانرك ذاماو هيلع للي وعتلا ينال ىنعاهرهاظ نعثيدحال جارخاوةيقوصلا هيلا

 0 ماعل اىطع نم (ءاملعل !؟ىلذل ا!فلتخامت) ءامك-<لاو ةوصتملاَة]إ-هج ضءد مااكب رعت

 (هدجوأه> ءربءارسا ناك له) مهدعب نمءاملعلاب ومهرصاع نمو ةءاحصلا ف ا كايدارملاو ضاخلا

 فرعي لخناظيل اوءانلا كد ران ىلءعقاو فال _ةخا ىأ (تال ا ىلع هرحا ىلا ءارشالا ناكل هكا ناي هلام

 : 0 ىأ(هناىلا) هن رصيس نة هعاجى أ (ةنءاطسهدق) هلوقب ها صفو هرم قم فاخلا وفاسلل لاوقأ

 ريكتجإ داو راهو و اخ 1 كو اما ا ل احا لا ْ
 ع هخاىذاقلاريسفت قو ى 2 دلاهمهونأك لديالريسفت فطع( مامهان ورهناوح ورلانعا مسا )ءارمسالا

 ماذملا ف ه-حورب ىأر شنو فلهدس وأهحورب داوقوه د كوأ هحورب ةاظقما اىوأ مانا ىف ناكهنا

 52 ديلعلا 1 ناما# قاثلاعبحح اومهو 6 مدت اى هلوعباهلعتم سنار لا قدح رد 8

 تلا كفا : "ارسال هلو انا ناك اود ورتتا وأ ةرو ةئر عر يح ناهريلا

 فثاوطا ىأ (تالاقم : ا دو د[ دع اح مك اووداصلا م (ىجوو يدار

 هن قرب هنا مه ضعمل

 هلق. ةموامانمةرعنمترم

 اذكونيةياورلا نيباعج
 لاي نأ. فقوتلا لوق
 ةظقد لاقالو هاكر

 بي رغلوقوهوامانمالو
 قةيز وحلا ماما هاكح
 لعلو ىدهلا هاك لئاوأ

 صعد قدرو هنأ هه+و
 نييناكهنارع-لا قرط

 موثلا 2ا2- مهوب

 ارايتعاةلظيلارمهضعد و

 هأ ةباهاصق م ثالف 5 010 - 5

 1 لا (ةيواعم_سهذاذهىلاو)لواب وريعت اماه هومال_كااوةالصل | امها ءل يعمسا عذ لا لوا تهذ

 اند رلاع 5 ىناحه_:ءىلاعتوللا ىذر وهو ق>سانباورب رحنا هنعداو راك ةيمأ نيب رحنينايغس لأ نبا (

 اها م | لوسررازاهد:عناكون وناٌعو تسوأ نوعسو نا رعوْن سة: ءاهباكاح ماشلابىف ون نأ نبأ

 ىلا مانلاىف ىرأىناىبايةءاكحيل عت هاوقهياعلدبو مهربسغاي ر فالكم. لمعي ىأ(ىحوو) بذكر يغتباث أ (قحءاينثآلا

 نباءاوإراكةباحصلا نمىأ (هتعىلاعتهتلاىذرةيواعمسهذاذهىلاو) مب ولقمانتالو مهنيعأ مانت ثيدحو ككذأ

 ىلا هبتك هل بتك اسما ل قو ىحولا ةبتكد>ًأوهو حافلا ةملسمنءام-_هالك نايفس ىفأن باوهوه_:عرب رحنباو قدما

 سايعنباهنعىورةنسنوهدرأكلذوتامناىلاىاحابلزنملو«_:ءىلاعتهللا ىضر ر-عنمزىماكلاىلوتوفارطألا

 نمئثوهصيمقوهؤادر و لسوهيلعىلاعتءللا ىل_صمهللالوسر رازاءد:نعناكوام_ْمعىلات هللا ىضر ىرد لا ديعنونآو

 ىم دوجسلاعضاوماودشو ىرخنماوش- اوهرازاب فورزاوةب اور ىفودئا در ففوجردأو هصرة ىف ىوذفكل اقدر اقظأومرجسش
 نيجارلامحرأن يب وينيباولخوهرافظأو هرعت



 راشأ)لوقلا اًدهملاو ىأ(هيلاو) ةظقيلا ىف زاك هناوهو(هئالخ هنعر وهشااو) ىرمهباا ىأ( نسل نعإ كلذ ل ءىأ (ىحو)
 ةرهاظ ى أ( انيرأ ىتلاايوثرلا اذل عجاموىلاعت هلوقإ) مانماب ؤرهنا مهو قل ىأ ( مهتجحو) ىزاغملا ماماراسإ :ماىأ (قد>سا نيد

 دتراو شرة هترك-:اذا ةيضقلا قرد د7 ىئاناحةماوءالتداىأ( ساخلل ةن:فالا) لاق ثيحةظقيلابن اك هنا ىل-ةلالدةي الارخ !ىقذا

 ةيبؤرلاىععانو رلافةظقيلا لاح ف ناكاذاالا ةنةفالهنا مولعملا نمذاديسأّءلاو ىيؤولا لهأو ىردصل |هقد صودا قتلا لهأ نه ريثك
 تاياو رلانيب عم هيواهقي دصتوارؤرلا ية ىف اضمربدةةزاوج قبسدقواب ؤرلا عم ىفاهتبارغ نءاهنالا باتي مست لعلو
 نيم رم ناك ءارسالان ا ىلاركب ونأ انخي ثم ممةفئاط هذوىليهسلا 1 لاودةفةي ورايناث وابو رالدواىأرهناق

 : 2222225225 27977>>>+ت7ل 1 مك
 هرفظو هرعُس ىدح>وهرازاوءثادرب نفك ةهرفظوهرعش نمائثوءفادرو موه لع ىلاعت هللا ىلصهللا أ 0 ا

 ىكحو ىلاعتهّللاه-حر ىرصبلا (ن_سحلا نع ى>و) هنعىلاسعت هللا ىذر ه:مةيدوبهرخمو هيشب | هلا ل
 (هيلاو) ةظقيناكهنااههرهش أن الوق هل ىأ(هفالخ) نسا نعىأ (ه:عروهشماو) ]وة ىمم ا ما 00

 هيقنعطناو ةقثوهو ىزاغملابحاصراس نب( ق>سا نيد راشأ)الوأ نسحلا نءرك ذ مىلاىأ ؤ هنع ف عض ماذءرمأ هناف
 ةنثعال كاني رأ ىلا ايؤرلااذاءباموىلاعت هاوق) ما:مايؤر هناينيلئاقلا ليلدىأ(مهتح>و)مهضعد | اذكو ةيرشرلا ىوقلا
 ةحالوم_ماماومهوةعفعضا كلذ مهغلب نيحلسأ نم ضعددادتراو هلمهنمريثك راك _:ال( ساذلل أبو رلاب هيلع لهسءارسالا
 اهؤابوةروه-_ثمرُب مسا (ةيديدحلا ماعاهآر ل. وز اذهخسنلا صعب ىو رخأرمسافتا4فنالكلذ ىف 0 مظع هاوهنال

 اولخدهءاك أ ووههناىأر مل_بوهياعىلاعت هللا ىلص هنال هنايب تا -كاضي أ هدد شمس وروةففخم !ىراخبلا ح ,ثىباهملا

 مهضء.نتفلوخدلان عاود صاملفمرخ آىلا ىابابؤرلا هاوسر هللا فد_صدقتل ىلاتهللا لاواك ةكم 1 نعلوقلا اذه ى>دق

 دارملال قال ةٌكمان ىفهللامهك.ريذاىلاعت هلوقاردم ةصق فة,” الا ليقو ماعلا | ذهىف للة. لوقف |١ مهناو ءاملعلا نم ةقئاط

 00 كارا (و) سويا نلادقا لص ريدم لو زنة ةيمأ اي راهجأ |. نينرع ءارسالا ناكاولاق
 ىقولوءفلل ءانبلابدقفام خف ىو ( لو هيل عملا«: هللا لص هللا لوسر دج تدةفام اهمعىلاسعت هللا ظ همظ#ي قةرعو هموىفةرع
 نك_:لاهنالاهريغ نع امرابخاوهق باو دلا.همشالاىهوىفاسءاتلا لااض:ألوه<دقفتمل ةءاور | هيلعىلا ءن هللا ىلص هندسس

 هيلعىلاعت هللا ىل_ص هانا عمفنصملا مالك ىفهيلااةراشالا ىتاّسو ىسهتنادج ون 1لب هتج وزذتن محا ناييع.الو ىمتنا 9

 ىلا هت هنا لامت<الاضت أه. ةةجحالو ل.ةو هلاهريغد ةفكل زل اهد.ةفمدع نم مزاي. الف رخآت احو ز سو ناكىح .ورلاهوارمسا لاقي

 ( هاوقو) فاكتلا نمه-فام ىنذكالو تابثالا ىلعمد-ةمىنلاناعمئالذةقيقحا مع بج<نأ دارأ (] تاعشاك-لار امن عابتارع
 اهونلغار اضق ىلا ءالوه مج ىف“ لا ىفرينملا نيا لاق( مئانانأا نب ) ةء اور ىف !_سو هيل عى اعت هللا ىلص اماوتامانملاوتاةيلاىؤ
 ار ان الق دالاصمو اعداد اعشساوها او نب طا ةقالذو لثعلا ثيح نمةلظتن ءارسالا ليخت || 'دحاوهزكىدنسلا هوارسا

 كإ لا هلظةياف ائانناك مل_سوه ياعىلاعت هللا ىف ص هءان < رصالا نمتاياورلا صعد قدر وامت ا تاماقملا كل: اعمق

 ىلاعت هللا ىل_صوهيلا كلملاءىحم ناكل ب رمتسا مونلا ناب ع رصد سدا ناظةيلاو متانلا نم هلوقو 0 رلا عمتالاحلاو

 اوحتحاو نسولا ملا قرء#ملا متانلا ظفشسا كلذ نم لاب ونماووهو كا 0 0

 7١ ايام ناو هلت الاى أ قرداطلا ضلي قةرواف وسب حرص مان نان رم تس اهنأ ىلع 0 1 39
 قأيتاك ىأةيكلملاةرمغلانمةي رشدلا ةقافالا دارملانانم-بهيلعدرو ماركا دج_بملاب ||. مس

 5-0 9 . وم -.> هيلا 00 7 5 5 ةسدحل م اما دا |

 | ىلع دلير ثوددعتلا لع )جلد وانلاردعتو تضراعتو قرطا قلنا حصناف هلا هنابد 1 0

 ارس ل ةفاونشةهنعهيفاودصاماقةيآالا مارحلا د ملا ناخدتل ىكل ابان ؤرلا هوس رهنلا قدصدةاىلاعت هاوق ليادن
 اهآرل_ءقوىحندلا لصأى عقووالياةُكمانمىف هللامهكيربذا ىلاعت هلوق ليل در دي ةعقو ىف تاراما دعد ألخ دق ماعلا | ذه ىف لش مل
 هوكحاماضبأ مهتد>و ىأ( اوكحامو) باوصلا ىلع ة>.هعلا لوصالا ف سلو هوبامك-] |ل_صأ ن ههنا مهووهو ةيديدحلا ماع

 هناهلطس و( لسو هياعىلاعت هللا ىلصهللالوسردتج تدقفامامعىلاعت هللا ىذرةشئاعن ء)ربرحنباو ىحسا نبا ةياور نم
 سم اهدعد ناك هناهءشالاو ةكعمالسالااثةنادعب ىدسا نس | لافأك ةمعبلا دعب ةكعناكاماءارسالاو ةرجهلادعبالا اهب ل ديل
 جاجت>الا قرهظأ وهو لوعفملا ةغيضد إو هيلعىلاعت هللا ىلص هللا لوسر دج ةفام أهم عىورو فخدملا ن عىوونلا هل ةناك نينسم
 رجحلا ىفالاوأ مرو مطحملا ىفىأ(مئانانأانبب) مالسلا ةيلع هلو قاضي أ مبتجحو ىأ (هلوقو) لوقملا



 هبكو ءأ : ارسالا ةصةىأ(ةصقلارك ذو مارحا دج للا فم انوهو) مي دح ىف هلوةاضدأممت> و ىأ( هنعىلاعتهّللا ىذر سن ألوقو)

 ةصقلاىأ (اهرخآ ىف) هذعىلاعت هللا ى نر سنأ ىأ(لاقث) ةعفرلا رخ  ةلةيلا ف سلا عوقوفانبالةلهولا لوألا مانهنوك تا

 راربالام اةمىق قارةم_تالان مهاناك ا عراعثّئسالا وراضح“ بالاوه طاق سال ابدا رااناءيثو(مار 4ادح للانانأو تل ةيثساف)

 20 ماهناىلا) ىف ا نمىأ (نيمل لاو فلس || ماظءمسهذو)هعوقو تق ءظ اع .ةساوهعو>+ر لاح ىقهمونن |لامدحا عم

 دقت تملا ملأ( :كاوهاذهو) مان ادد ىهوامم ك.:روكالوفاقلا متن, (ةلعيلا قوز دنت نو: حورلانالحو هرلا عمىأ

 ىأ (ءذعىلاعت هللا ى در ما 6 )هللادبع نبا ىأ( رباح وساعنيا زوقوهو) هلهأ
 1 ةقيدحو كلام أ 2 لل

 نياىأ(ه-:عىلاءتهنلا ةمرقتلاك 6م ميل وم ناك كلذ دعي ماذ ا ئاستو ةظقنلا تبق اناقة عد
 ناد 6 هلم هل-عق ن اك العفلءفهنا مالا ىرباسأ ريثكو ةظقي ترق مثنوكي اكو ضر فلاب ضدر عملاو

 0 ل 1 ىقمتانو هو هنعىلاعت هللا ىذرس نأ لودو هل ىهتنا ىف ::1ك لذ ن وكم ةهذيعب ملال عه اهنا هلعشي و

 7 5 ( 0 امانمناكهناىلعلدبوهو ىراخمءااو او رىذلاءارسالا شي دحىئةدراولا (ةصقلارك ذومار كت ادحدسملا
 د2 نمر ١ للا, || قدتاف ةلاح اهذهبهنىتدجوف ىانم نمت مثنا ىأ(مارحلا دج نانأو تظةيئسافاهرخ ىف لاقمم) رسل كارا 3

 طء(نيماس !اومالس || ماعم هذو) هديقامت انوه اعدةوكلزإة>>هنوك
 ّ 2 / 5 1 0 ه2 :ء,صاخل | ىلع ماعلل

 ها( امهمع عع!
 كد باقم ( (ةظمملا ىفو) حو هرلا عم م(دس جامارسا هناا )دات عار سل جمد ,الهفال ناىلاةراشا

 لع لك رعشة رورخكلالان 4 اهميكستو فاقلاوءايلا تشي ى هو

 هامل تاي تس * ةظقي ةينملاو مرت شسعلاف

 نول لست هذ كوم نع صولا فرصا ة- > احالذا مالسالا هءضةق: ىذلا (ق اوما ذهو) نال ةيلاك نافل

 َى 32000 ل 5 ةقيدحو س ذًاورباح وس. .ءنيالوقوهو) ءالوعلا ٠ نمدحأ رك ؛ )كلذك ن اكولو عادربخداهر هام

2 
 لك ترام ع همساوف لاوفالان ء حالا ىلع رخص نين جرلاد_بءوهوم_مءىاعت هللا ىذر (ةربرهى أو رعو

 5 1: ةلهعملاءاحلا ست عب (ىردبلا ةبح ىأو) مدق: [كىندملا ا -صلا (ةعصعص نب كلامو) مدةتاكر وهشم

 هد ثق 0 ءةومدن_ثمنوش هنال 5و 05 حصالا ىلعوددت مهدحومءايمش فالخالب

 هنعىوروةرمك لان كس

 - 1 .٠ .؟

 (ةبح ىلأو ) ريغو سن ُ

 ديد تاو هل هيمءاح حقد

 (دوعسم نباو) هريغوه

 هقح اك وهنعهللا م
 هال ع 1 ةحىأف ل تاع دسالا ثنا هبازركلا هلة وورع لبو

 0 ةياجشاا لقا ىرددلا هلوقو مدقتملا مهطمن ف مهفالتخا ىلعن ُ :اوأد حاوامه ل هىردبلا + ىنأو ىراصنالا

 مت را هاما دروسا هتك يس ل خذرةبادصلارأم 1 نمهناىلاةراشا ارديده-ثىأ

 م 2 ةربرهىأو رم .ءنبا نءىوربد# ىأوأ مس اقلاىلاب ىنك-لارم.ملا ىخلبلا محاطو هو :( كلاحضلاو

 (ةلاحضلاو) مونعىلاعت نودةعدرالا قاياياسأ»حرتا »تست بلوق موونج وفرت هسا ل

 نال مناك || يملا دال اهصأهلجرخأد وأ ىلاولاوهوروه-ثلا (ريبج ني ديعسو)نيخيششلا
 . د_# ركب وبأ(ب اهدنا وله جرت ىف مد: 5ك ًاهرسكو ءاي )| حتفي (سدسملا نيديعسو) هدجرت م دقن ا

 نارالد ماجا سين نةراديخ اد ني او) مدةن[كىرهزلاب اهم نبهللادممعنب .هنبا

 عد_-أ نب( قو رمسمو)هرك ذمدقتلاىخنلا ( مهارباو)مدقأ 5ىرصبلا نيسملا لأ نب( نسحلاو)

 اءدقلا ملعأناكو 341 تقانملابحاص هإ ثمنا د مهن نهج ر<2/ىذلا مالعالادحأ ىفادمحلا ةشئاع .ونأ

 فل لا
 فكأن عءعىو هرب اد

 سابعنباو سذاوةرب 26
 ىلاعت هيا ىكررعنب و

 سايعنيا نوادر( يجد ليا رك كان 2# اءاطع_اككأ نمناسارخءاهقة ىف ىزاريشلا هركذو نيعمنباودجأهقثو مهنع

 هدد .ثاةينحشلا حم ةء(سسملانياوإةماعد نيا ىأ(ةداتقو)ةتسلاَةمالا هايرخأ ادهش نامعش ىف لةهريغوام معىبلاعت هللا ىذر

 ىح ذلاىأ(ميهاربا وز ىرم+ .!١ىأ( نسل او)هيفماك-ةموهو همل_سأن باىأ(ديز نياو) ىرهزلاىأ(باه-ثنباو) رمسكبو

 ةعدلا الاول رخآ حرش نمايعقلابلعأناكو وامهتعنلا«ت هللا ىضرذاعمو رك ىلأن عك وربىادم لا عدجالا نبا ىأ ( قورمسمو)

 «-ذع ىورا بيب كوة ثثاع نيا ىحةهلن 2 ٠ ة-ثثاعج ناك ةواقورمسم ىمسةدجو مئاريغص قرمس هنا لاقي ةينامثلاداهزلا نموهو

 ني



 نيميحلا . (ع وحْنب او)هنأمب ف :صملا مااكىف ىلايسوىاناهئك- !سابعنءاىلوم هرسفملا ىأ(ةمركع و)ريج> نباىأ( م ماا

 ليتانع ق.سامؤقا::الوهواملرا ةغاابسهدذمىأ(ةث ل ءادوهو) ىلاعت هللا مهجر نيعد أم اا ءال-انهمهلك ءالؤهف ارعصم

 مئاشلا معمسألا| هوا مع ا املا

 0 مَع ى<وهللا

 ضارتعا للاطباد مب وكلذ
 فئضصملا ىلءىكدلا

 نوكي فيك هأو هب

 افوةليلدةلظة.ءارسالا
 جتا هلسج تك

 دا ا ا
 يعول ل [تقيك
 ىقهلفنصملا ةءاكح نم

 عاذتما

 نوكو لوالاة+هنوك
 وهسهناق :لالم لقاتل

 مهق ىذ نس ه اسد ا

 لدباممو ى

 اااهنعأ 0

 ارامل ةيثورل كت

 ةيردملا انو رلابتلاقو
 3 كابر كو

 الاروصتنال ةيقالخلا
 قامو قل تفاعلا
 ةلاملا نال ةظقيلا

 لوق وهو) ةيمانملا
 نب د_ممىأ (ىريطلا

 ىأ(لبة>نءاو) ربرح
 تبدحاصضص دج مامالا

 ا ا

 نا هرشأ و ة- بركأ

 رثك [لوقوهونيملنملا
 ءاهةسغلا نمنيرخأتملا
 نيماك- هملاو نيد

 (ةفئاطتل اقو نب رسغملاو
 نبب نيعماحلان -هىأ

 م نيبهذما

 بها بقا

 ما رحلا دحملا ىف ةلظةيىورب (سدقملا تدبىلا ةظقيد .يابءارم :| هال 39 ١ ةفلدْلاتاءاورلا

 امهجر كلامو ةغينح ىنأل وةاذهلاقتي ثيحءاهقفلاو ءا ماعلا نسباميق م4

 أ قرسهنالقورسعسقلوةةسلا ب دكللا باع أ هل جرخ أو ني:_سونيةنثاوأ ثالث ةن_هىف 1 0
 ا وااو لاهقادب عسر او هنجرت مدل ريبج ني(دهاحو)دجو متريغصو هو

 ياتكللارخآ ةيضارالان ايب أ سو ىذ اياوهو ةقثلا هلا ةيعوأد_>أ ام ,مءىلاعت هللا ىذر سابع
 (ععناو) نازي-لاىفةإ_صقمهةجرت وةثامو عيسوأ تسوأس + ة:سىفونو نا>.-كا هاىو ر
 فيك ىل-.ة(اهتءىلاعت هللا ى ذرة .ثاعلوق ل ادوهو) حب طور رز ءلاذ اشر كانا ركع

 تيعاذ_هودظقي ءالامانم هنا ىلعل لادلا د .رشلا هدنتج تدع امة اعلوك لح ادهظعي ءأ ارسالا ن وكي

 اة اللر * ةسرالبهتموهساذ-ه: قا ساك هيل ءاليلد لطس امىل_عج ونيهذملا 2
 ة-كئاعلوقةدكم دعىلعلءادول عا وْئ همم طةسهنا لاق ناالال مكثا نمولخالمالكنا ودراو

 اهناو ةباحصلا ردك اهيلعااةفاومالوقة اعل وق ىلع ليل دهناهدارعلاةي دقوا معو قن تدشن لهنال
 رهاظالاغا اغنى اكن اواذ_هواهمعءوللقئاملاط,ادار ان هملاك ىف قام ار 00 ةظقي هلان هذا

 مر دعا (ىربطاا )برج نبذ (لوقوهو) ءاوقببسنالاو هوفنصملا طياغت نمل هس هنك-
 توزع ناكناوا ريخك © هر كش ىعكف واط: همظعلاوه هريشك ىأ(ه هميظعده_ءاجو لم:> نيد وز

 نيد د اوءاهقفلا نمنيرخا: لا رثك [ألوقاذهو نيماسلا نم) ليلجم هرادمةّمأمهئادار ااوأ هفالخ

 ني :موملا مأةفل اخ بساني اله, ة>رصعلارابخالاةره-ثوهن 29 هردك لك : (نيرمسفملاو نيماك- لاو

 اا مدظعب كد 4 اء ارمسالان أك )ثلاث 0 و هك اهم ىلاعت هللا ىكر

 ىلص هنالقتيلذ هدعد .ةعالوامان م ىنعن( حورلابءا همسلاىلا) هذه( 7 وز طقق(سدقملاثدبملا مار لا

 هذبعت ىرسأى 1! ناككيسما وقباو حةحاو) ةممونلا ب سانتالئلا 2 اذ هو ةعمان ملسوهياعىلاعتهللا

 1 1 تال الةةئاوملا ىهو ىصقالادج ما ىلاةخ-ذىفو (سدةملاتدبىلا مارك دج لا نماليل
 هنود ند )| قراقت د ةاهمال ني عمع دلو مااا ىفاحو هرلايورعلا | ور ةم هما ىلع او ىدنع مص ىهو

 د>-لاىلالءذ) هلوقوهة.ة< ل اذه سدو فوصتلا ل_هأو ءامك-لاه_,اعىفتااماذهو
 ءامسلاىلاز واح“ مهنا ىذتقاةي اغولعج اس هنالجا>ةحالل لو_صقت ”وريسقت ٠( ءارسسالا هبا هقالا

 ماعلا هج هبذاجتا هدو ص انا دالا رباك الموف ححألو لو رذلا هيدلسمب

 جرعم ب قاربلاهبوكرلةءاغنوكي هرب لهب ىلع و هد >اوةرععارنسالا ن اك اذا ّتياعاهنان 7 لهقامو

 سدل ىسهتنا حاملا ى غلب او هوبا هك !١١ن ودة: سال هناء بال هركذمل-عقةمك 4اوءامسلا ىلاهثم

 ديك ا اح ل ىتك اهناووو رك :أ ىذلاوههنال- ةولو 8

 صوص ىف ةماك- 4|نان جاجةحالادر وى هما ف رمزملا نب الو هوخنو رهظأن اك ةرمد اقلام_فوقع

 ىلا تاقنم صااواهوذرع ىلامال_-عالا ن عنا عءمالا لم دس ىلع ش سلا لاق هقالادحسملا

 مههيحرمل د طةابملا رفا لسوهي ءاعىلاعت هلا ىلص ودا اوملعدتو هس دعما تدب ىئاهود هاش

 ىلا عن هللا ىل_ص هول ولأ سنو اذلوعقو كلذكو م-ييلعةدلا موه 5 هنوملعبام ىو -ةاونو نباع 5

 2 رجس مد هدأ هنالد_هدأىععىصقأوىس ممناكلذي مل كك املا قىأراسعيل بو هس 3

 ىأءارم ماك مقربه ص هه :5بجحعدلا عقو ىذلا) هوقو ى-ك هي 5كادكعل لا

 هو
 نداليل ا ا دا تارك ,اوحةحاو) ةلزتعملالوقهبثراذهوامانمىأ(حو هالاماسلا كاز ىدتالاد>_لاىلا

 هبثبجعتلاعةوىذلاءارم مالا ةباغ يدفالادحسملا لذ ) هلو قب فنصملا هذنوام حاجتحالا هجوو (يصقالا دج ىلا ىلأ م 1| رك ادحسما



 هثادعأنمرد- ص نأ ةزدعملام زاول نهب دعتل اوةريثك ةفاع هى طهرعس فة عاس نأك ثد .>ةدارالا ق وةرثؤملاىأ (ةردقلا م اعد

 راهظاو) 1 ءارسالب عل[ هبل تو هيلع اعت هللا لص (د < ىبذلا فب رشنب)حدمتلا عقووىأ(حدمتلاو)ةلاحتسالا قدر 10

 ىأ(ءال ارهلاف) هصودص ةك ى هاد ءلاءا ارسالاب) سوه -اعىلاعت هللا ىل_صهإةمار كلاراهظا عقوو ىأ( هل !ةماركلا
 (نو5ك )هنأ ؟ىقدهناحيسهللا ىأ(» هرك ذا ىدةالاد> سلا ىلعادُد أرود ادع ارمسالان اكولو)“ ءارسالا ف ثلاثلا هذللاىلانوبهاذلا

 م ةمكحلا لءاوهركذمدعن .هحدم مة مى ىأ(حدا ا ىف غلب اهي هرك دك

 رد -_صمهنال نا. هلوق هده هقب بح عتلاو هل .اضصءقدلدو ط1 ةاسمعطقل هناشفبجعتلا عقو

 ه-حووسجدعتل ىف لامع | عاشمتدت 1 ءب قمأي الاعمللا يزن“ هانعموهبب ردلص ما ىلعبوضنم

 1تيدحعت هللا ن نهوهو 5 اعالة ةراخاهتو كلتا عملا نهبحعتلاوه>ورشو فا ثكلاقروكذم

 ام ع بوهملعملا هز هللا ىلص هوك قيد قةزاوو هللا ى> ىف هلامعمسادرو اقو4_:ماسحعل

 يع 7 )لا وع 5 هلأ حعن نمدار انكار اأو هداعم .ةساوأهنماوم>عئامةلاحسالرشدلا ن موهواذك نه

 ءاظءبة+--ذقو ةدارالا وو ىلعةرث وذاوره هأ ءلاهللاةردق مظ عنا ىأ ه ءالوءفمهنالبوصنم(ةردقلا

 قاعتمراك اكناوعا ارسالابىأ (هنه بودي ءىلاءت هللا لصد -# ىبنلا فد رست دب حدمتلاو) ةراحلاع | ءلا

 (هل ةمأ ركلا رآ ظاو) ها م رك عقوىأ عقوبامهعفرز وم وشي رشد

 ا ءااعضون موهو ىدقالاد> للا ىلا ىأ (هي ءلاعأ رسالاب) ترو كل .لعىلاعت هللا ىلد

 هللا ىل< هدسءا مسالا ناىلانوءهاذلا 06 و هلاق) هتازجعم مظءأو هتامارك لجأ نه هنالهيءانّدعا

 عئرأ ناك م(ىل هد“ ارسمالا ناكولو) ثلاثلا بهذملاباررأ مهو ى هقالا دج ملاىلا !سو هيل ءىلاعت
 علب ا هيد د( (نو كة ارسالا هصق صةني>نأ .ارقلا قىلاعت هللا (ه ركذل ىدقالا دج لا ىلعدئاز)

 مس اعىلاعت هللا ىلص هنأ ىف 5 هل املاوةيناع *ل| (نا“ ةرفااهذهتقلتخا مث) هركذ مد ءنم(حدملاىف

 5 ,هرعلارداوت نموهو لف ةلداعممأوهب ىلص ليقف(المأ) هن ىرمسأ ني-> (سدقملات دبىلصله)

 ةركس 1 ناوا بنما ار كبح وزتلهد# هتعمللا ىذررب احل ل سوه 1غ لاطتسا لول وك

 ذأ زءايدن الاب بوهيلعىلا عت هللا مي تيدر

 نيه 3 ةيذح) هيقمالس والصلاه ععأ 5 ايننالا هخاص أ (كافاكتاو) هلوعب ايلات هيف +

 ناك ىلص ى كل اولا : ريح ىأ (الازاسشاأو) ىلاعت هيا 4- جر ل.ذ> نيدجأ ءاوراك (لاوو نأ: لا

 لد ريح ناك صضرالاىلا(١ ء+ر ىد> قاربل ارهظنع) الرش وال_هقني 1 ىأ ةءانانهلازوملسوهيلع

 لضفلاوبأ(ىذاقلالاق) اي ام ناك هنأ ىورب وملوهيلعىلاعت هللا ف صدعمابك ار مال اوةالصل |هيلع

 هنأ عمهم ثاابه دق (هللاع ءاثنا) 3 اور( حيهعل اواذهنمقكاو) هنعىلاعت هللا ىذر فاوملا ضاع ( لإ

 ناهلوةىفاش ال-5 نك اورلكةددعتلالا .ةحالاةراشالالوابداتواكربن عطقن :اوعقاومأ

 نوة>ال هللا“ ءاشنااناود#ملسوهي .اعىل اعت هللا ىلص هلوغك اذهو مهو دفان اح يكاةحهنوك هلياءاش

 لا رم ها كى انك صغلاىف) 5 : وأ امانم طق ورلانالا حورلاو د سحلانءارم ماهنأ)

 ىلعتلادلا(ةن . الازوهونآر هلا صنال_هه- اعل رامى (لدتءيلءو) تاوملاو ىصقالاذجسملا

 هذهقنا الان ل وا نأ كلذ ذو

 ومحع انءاتةصقلا

 مث) ةنلاوباتكلا
 (ناثةرفااهذهتفلتخا
 قت كلا ةقاثلاىأ
 هلع ىلا هزنا لص هنأ

 تيد» ىلهللد) مل--و
 منليقف (الوأسدمتملا

 ا ![ثتردح قفز

 مدسقتام منعش ىذ ر
 ىأ (ه-مقهنال-ص نم

 ىلع هنأ سو ءايدنالأب

 ىصلسوم !عىلاعتمللا |[ ؟

 نم عنمالو ةكثالى لا عم

 ىأ(كلذركنأو) عملا
 للاسسللا ىلسص هنوك

 هسيق ىلص لسوءواع
 .ناميلاني ةيذ>ح)

 اي ةفيذح ىأ (لاوو
 هلاو ه:ءد-جأءاور

 لي ريجو ىنلا ىأ (الازام
 نع مال ا|ام-بيلع

 (اهجر ىتح قاريا ارهظ

 قبال ادجديعب وهو
 اح. كدرواميفا رص

 تاب فارمداا طدرنم

 ملف داسودحللا

 0 اطوال عت هللا ىلصهجورعىلعتلادلاةضيقبلاةر وهلا( ر ايخالا حيهو) ا رصاهرطش

 نمق حلاو هيلع ىلاعتمّشلاهجر ىضاقللاد) اظفح ل ن ءىلعةخ ظفح نو فانا ىلعمدقمتدثملا نا ةررقملادسعاوةلا نمش هسيف
 اهلكةصتلا ف حورلاودحلامارساهنا) هءألاعتهتاوتلزنم كرمت ءانثنسا (ىلاعت هللاءاش نا عسيتلاو) ركذامىأ (اذه
 مارحما دج لا نمءارسسالا ىلعةد”الاةلالد ناهي نه هيج للعام هعو ع ىأ(رابحخالا حيخصو دي”الا لدن)اذ_هىلعوىأ (ه-يلعو
 باق مامون تنمو كو احلا كامن ءاىلعثدداحالاةلالدواةذانموأار ةأكعل ->اعنوك : عطاق صن ىدقالا دج_ملا ىلا

 اةسافاعدتمما ّك وك 6 ركنمةينط يندأ وأن يسوق 1



 ةساقااهدا رااو رابخالا لع فطءلابارو هر<نوكي نأد_ءببالد ىلحاهي اء ردتق | امىلع هلم .ةأم ىلع فوظعم ع ةرلاب( (رابتءالاو)

 ذاةتباثلا ثدداحإ أبةنورقملا:_ساقملاءءاوسلاىلا هؤارساز و> هك هب . الا ةلالدبوز داعش تما ىلا را نئنوارسأ تعالي

 ةلالدرهاط ن تنساب نوببشا ةغيصد(ر هاظلا نعلدءبالو)ةردقلاو 1 ةدارالاى والعن ىلأه م مدي فرذال

 ةدراولاراخالاو هب "الا

 نعالوىأ (ةقيقلاو)
 ةءوغللاة_ةيقحاةدارا
 ةدارالاعم ةءمضنملا

 )ل ؛ والا ىلا ةيقرعلا

 0 همن ىأ
 ىأ(ةلاحةسالادنعالا)

 ةءهءرشلاو ة.اععلا

 (ىدسحعا رسالا َّق سلو)

 هحو روهندما لءاشلا ىأ

 | قايساكرلاعلاف رطوأس رعل اىلاهلوصو ا ا !
 عديتتلاه.دارملاو ناهرعل اهح كك [ك هل قام ىلع فوط عم جئرلاب( رام”ءالاو) ةظقيهد_بحلالذ لكو
 لقعلا كلذ ىلءلديهنا ى :-هروصقلاو َه َ , وردا ثدداحالا قل ماتا او ركفلا قيقدوأف 1 كالاوتال

 0 هالغلا نع) لع وعجرب ود_>[ فلا عال ىألودعلا ن نملوهجلل ءانبلاب(لدعالو) لقئااو

 0 11 فرافط ساوعب كل ,ل4 | ظفا نمةرداشملا(ة- ةيقملاو لعتلاو ىلة علا هيضعقي

 دنعالا) هع ؟هدراولا صوصنلالوود وره نعى رطتالى[لدع 2 56 لس اح !اىلا)

 همق ع ننام سلو هتةيقح ىلع هلجرذعتي ىداعرشوالقءالا ح+سمهرهاظن اك اذاالاىأ 6 :ةيدسالا

 ليقامولب واثلاو رهاظاا نعلودعلا ى ض5: : ( ةلاحةساهمظ#ي لاح هد ..كعءارسالا ىفسملو) كلذك

 اهدر وأ ىتا!تاباورلا نمرهاظال ضراعملا مام لب وال ىلا رمكملا ىف قه سمرمغ هركذ منأ ند
 010 د يوتا وم دنعم !ورلاءذهنابدودرمةلغةبالم انمهياىلاسهاذلا فلا

 رثد_ةفاضيأة_ضراعم نكمل مدقنكددعتلابىل نافذه. ليف اكادج 0 ارايك 2 (ةلاحتسا هاظةيلاعو)
 نيململاع افءّْض صعب نمو رس رقرافك ن مردصالا هم. | ارءالا دعى أ ةروك ذملاةلا>:-الا# (هيمذت) 1 ىت>الةءالواعرشالىأ

 ةريثك مايأ ىف عطق# ثي<ةديعبا مال الاوع هليل صعب ىاناب لا ل ا ا 2 امى ليوان ىلا جات

 اطءامهالك 5 اتالاو فرحا ل .ةنالوا يف ةجرفال كالقالا نا اولات نيذلا ةميملا ملء بابرأ ضعد نءو تامكب نوكي نأ نيم: لو
 روءامودامم كلذريغونيعلاةفر طقءذه نمد هبأ ةفاسمىف سدقاب سرع لق: ىرتالاال-2: والعع ولذا) هلاحةظّتيو هلاج

 لاقوةع_.الغلا ماهوانةرععالف قلت ءحتق:باونأاهعا ه«سلانا_صوصخا|تةطذد -هوروه-ُم 3 ربلاهلاما ماك

 سمشلا ص رققرطنيبامزا ةسدنهلافتدئاةعءوثدمةلاح: سالا ىزارلا ماماللاعس ىوأ طيبلا ىلأ( دمعد ل :لوودبع

 م 0 0 0 تواعلا 0 رك 0-3 لو# هقالطاسس<هنال
 مزاول نهبجعتلاو هلج امي اوبل نا 00 ةعل 3 ا 0 0 300 نأ ىلعرل_عمقتان ءرداتهلناو صارع ةك م14 سدح الا وة أن ثم زق 1ع

 ىلع ىب.همالك نا لعاوهيلعأ :ثاوحىؤاه .اوج عماه نان تاضارتعا هيل ءدروأ دقو ىهتناتازجلا 1 ةامان مالو 20

 ىلادنسأ اذا بجعلاو بجعتلا نا مئاوملع بلاغا ازاحملامدقي جفاشلادنعو اقلطم مدة: ةةيقحلا نا 0

 ىف كر وف نبا لاق ةو بك هل سدل ب راش نم مكب رسبج ءيدح ىو بجعل |ةغيص | ذك ولواموهفدللا 3 0 (ٍ

 ءاحاف ن مهملعب لرمأ]جافي نا هلصأ ب جعتلاو بجملاوةريثك ثيداحأ 15 هدر ودق ف شكلا ا 5 لبرص»حو 0

 هقلخن مب جعمي ثرح اميظع_ةلخدلا ىنعب همزالدارملافلجوز عهللاب قمل الاذهوهمظعت بف م
 0 مظعت دارأ اذا 0 أم تجعتن الف هلمقوهي طرئثهمحعأنمناللومقلاو ءا صرلادار او 1 الذا مكاتلارصن م ع :

 0001 اك دا) هيهات قال امعتازثك ناحتب تو ء|طوامرع آلا همئلعت دنت امد عريس || د عدعتالد هلاح ةقيقح
 ناكولو ىتطامورصيلا غارنام هلوةو)ةلاح“ دعا اس تاع و: :ايعحورب "1 ر .غطلا

 اونتنفاو نم ءافعض هيدنراالوه ةهودكالو َر اقكلا دعيتسااملوةزحعمالو هنآك 5 تناك اكل امانه لا الا

 هللا لصدي ربخأ امل مهراكن و لمه 0 ومهتدرأ باذعل اىفمهعقوتةم ظءةيلب ىأ ةنثةىفاوعتوو (هن | 0
 (ركنيالامانهلان ءاذه لثمذا)اهيمهادحت ةزجعم هنالهب ربخأ د قوهو:داعلل قراخوها ل سوءيلع| 0 55

 ليلعت هيرتاب آن مىآر دعل ىلاعت هللالاودقو( ةيآهيقناكامل

 ىفىث (هيفهوبذكالورافكلادعبئسا|لوإاةدصاهنعمهرابخاواقح ءايدنالاايؤر ناكن اوةداعلل قراخرمأىأ (ةزجعمالو) ىركلا

 )ر آس تامل د ا وجمل بج سد ب مة



 اعز هئارسا نعىأ (هريخنا اوملعدقوالا ممم دادئرالا عوقوو ةلاح:سالا نمهذدعو داعثسالاوراكسنالا ىأ(كلذن :1لي)

 هناىل ا لاوو مال_ل اوهالصل|هيلعىبنا اىأ(رك ذامىلا)امضنموربخ نم از خأ ىأ (ه:ظقي لاحو) هحور عموىأ (همسج نءناك

 ءامسلا ىلا هءارسا لبق ىأ(سدقملا تيدبعا .دنالاب هتالسصرك ذنم)ءارسالا فرو هدم لا ثيدحلا ىأ( ثيدحلاىف) لو هلا ةغيصب

 ل مدقن[اكس نأ مغىأ (هريغىورامىلعءامسلا ىفوأ سنأةياورفو)

 | دقو ىفال_خالب ةزئاح مانملا هللا ةيؤر نا ىغةةياذه تاقناف  تيذكتلاوداعبتسالامدعل ليلعت
 نيب قرثو هل *؛مقرملانالو هيد عمريغاب يف الا نالازغلا مامالا لاق تلق « 1م فلشخا هنا اولاق
 داعيتسالا نمر وكذملا(كلذمم«نكي ملب)اهعجا رفهةيقتت د رأن اق هلاَس ربو رذأدك :ولئاولاثملا

 (هتظق.لاحوهمهسج)دهئارسا(نعزاكااهرمخنا اوماعدقوالا) نا:ةةالاودادترالاو بي ذكتلاو

 ليئاةهريخ قد_صوهقدص نمهفرعداء|اذهذ ق>و ىوءايدنالاا بو رولا امآومهل هلااماذخأ

 تناكاذاواي ْورلاتقد_صدتمالل هيلع مهاربالىلاعت هللا لاقاذلو ق> مهاب و رنالع ونمم هنا نم
 ىلا) طوقسلا ةءاغف مالك ق> مهاب ور نابراكنالا ىاعتي و هلةزجعماهنوك ماقتساكلذك مهام ور

 اولكانالو هلوقك عم ىنءعىلاواضرأ لعاغلا واب حص» ولو هجال ىتمرك ذ ومدقتملا( ثردحملا فرك ذام
 نم هلوقو ماعتملا هني رقب ثددلا ىف روك ذملا ىلا سد#ملاتدبلا نمريد قب هءاغللو كا او أىلا مهلاومأ

 ةيناب رسلا,ءايلي | ىعموءايليادح موه سدقملا تدب واملنايب (سدقملا تيدبءايدثالاب هتالصرك ذ
 هنادي م دق: يك (هريغىورام ىلعءامسلا ىفوأ سنأ ةياور ف هللا تدب مال لاو ةالصلا هيلع مدآ ةغل ىهو
 وهو حو رعللةل آ مسا مملارسكب (جارعملاريخو قاربلاب) ل_سوهيلعهللا ىلص( هلل راجع ىكش رك ذو)

 ىلاعت هللا ىل_صهلاه>:ؤبلطىأ(ءامسلا حاتفتساو) هناي مدقتد قول ااكولعلا ةوبىفدوعصلا
 لاةيفليريجلوةيفتن أن ملي ربك ءاهسلا ةكئالم لوقت ىأ تنأن م(لاق_ف) لي ربجنمملسو هماع
 ءامسلاىأ(اهيفءايسنالا) سو هياعىلاعتهللا ىل_ص د٠ غربمضلا (هثاةلود_ لو ةيفكعم نم )هل
 ابحرم سو هيل عىلاعت هللا ى - هاموق ىأ(هنمهميحرتو)ةملاك ملا نممهعم هلعقوامي 5 (هعم مهريخو)

 ىأةعلاهائعمو اهحتفوةلمهملاءارلا مضي تحرلا نهي عقنو هورماك حاصل !نيالاوأ حاصلا الا

 نيس (هالصلا ضرفىفهناشو )مركب وهريسامهيقم دو>و نعةانكوهوةعءاذاحراناكمتةداص

 كلذىف هلىرج ىذلا م-ظعلا مالا نا شل اوءىحم ىلع فوطعمرو ريو هوا وف فذ مث هتمأ ىلعو هيلع
 ىذلا ثيد_كلاو(را.الاهذه ٌصءدىفو) ماك (كالذ ىف)ةرواشملا ف هعوج ل (ىنومهتعجارمو)

 هعمدغ_صيلودبْك_بمأىأ( ىدب لد ريد ىنعل دخان )هنعمل اعت هللا ىذ رن نع ناخيشلاهاو 1

 دعقكح رعو لوعفملاوأ لعافللءانملاب( ىلج رعمت هلوقىلا) هعمانأو دعصىأ(ءامسلا ىلا بج رعف)
 جرعأوهوةقا اري غف ثلثي وأ حرفك ج رغفةقاخ ناكاذاّس ومالا فلا ىقترااج رعمو أح رع
 ةلاسر نم رعأ ىف ءايدالا صعبلو ىبتناج رعلا نمي

 هلأ نم ناضغالا داو-ءأ تاقو * هل-حر ماعم هدد اصعلا تماق

 امنالوقروأامنكلهثكي دوعلا سرغو « اه-ىلاىلاال ضرالا ىلا ب رعف
 اكل ىمومد.هداهمزال نمعلفأالو 033 مللالا باذعلا وهاصعلا لجو

 دهاشب و رهظ. نالاعناكم ىلءولعلا نم مزاد هنالةءانك وهو تولعو تدعص ىأ(ترهظ ىت>) ىبتنا :

 ل ره ءىحت رك ذو)

 فطع(هلمالسلا هياع

 هرال_صرك ذ هلوقىلع

 ىأةينايبلانعرو را
 لير يجئ زرك 3 نمو

 نءهوىأ (جارءماربخو

 يح ورعلاحرب_ةرك ذ
 ا يللا

 هلآ جار هملايدارملاو

 دوعصال اك جورعلا

 ءامسلا حاتفت-ساو)

 ىأ(كعمنمولاقيف

 تنأنم لايامدهد

 لا ةيفليربسجلوةيف
 (د#لوقيف)كءمنمو
 نماذكه لاف ةماو يأ

 تائاورلا ق تالالدلا

 هتاقالم نم وىأ(هئاقل و١

 مالبلاو ةالصلا هيلع
 ىقىأ(اييف ءايدنالا)
 اهفان_صاب ءامسلا

 ريخ ىأ (هعم مهريخو)

 لسضفم هعم ءادنالا

 نيسيدتو مسهتاماقم
 (هنم يح رتو) مهتالاح
 قام هل مهتيحتو ىأ

 تيحرتلا لصأو ةخسن
 ىأ(هناثو) ايحرعلوق

 حمىلاعت هللا ىلا هةءجارموأ اهقيفْح' ىف ىأ (كلذ ىف ىسوم عم هتملاكمو ىأ (هننعجارعو)الوأ يسن ىأ (ةالصلا ضرفىف) هتصقو
 نءىنبملاة>يتتاباو روىعدملا|ذهىلعةحرصةلدأ ىأ (رابخالا هذه ضع.ىفو)كلذف مال او ةالصلا ام,يلع ىموم ةدعاسم
 املذىأ(ءامسلاىلا فج رعذ) :أورلا صعب نمري_سقن (ىددب لو ربج ىعبذخاف) هنعىلاعت هللا ىذر سنأ نعزي يشا| د رط

 ثيدحتاةر وساهراس» ىلعو ةروسا هني ؟ىلعدءاتلجراذاايندلاءامسلاانولع جتفاملف حتذااهمزا لب ربجلاق ايندلاءامسلا تمج

 ترهظ ىف رعمم ءاوقىلا) ءاوظب



 هندب لزب 15 ىسوع رق عج رقوال_صْنع تجهيل علا: همنا ضركدتوٌةءاور وك اهرب رمد ىأ(م الئالا قي رسمه. ةعمسا ىوتسسإ

 نه ىأ(هرك ذامابيةىأر ه)ىوا 1اة:+ ىأ(ة 2:4 لخدهناو ىبت ماةردسىلا لدوهنا) نوت ندو س + ىه هل للة ى>هليبو

 ناىقحالو ىمتناةق 2 :ذحهركنأ ناو قاربلان ءالزئامهناب قدصدها 2 ءاكاذ هرهاظو ىكدل كاد ااا مارت نا هون امالاذيا اة

 (ام تع ىلاعت هللا ىذر سا معن الاوز كلذل كلان هامش < مد فرادو حت لل-يلادلد. ناالا قاربا |نءلوزتلامدعره هانا

 ءأيدنالاابؤر ناكن اوىأ (مانمار ور الإ ةلثةلالاح ىف ىأ (لسو هلع ىلا عت هللا ىل -ىنلااهآر نيعاب هر ىه) ىراخبلاءاوراكىأ
 ىأ(نسحلا نعو) تاياورلا نييك لذب عملا نكميفتارم عمسملا جا رعملا مال[ 2 ددعتبليقدقومارماتومىفاةح

 قىأ (هليف) ىرصنلا

 0 ١ وراك هحا رعم كد لد
 مدقت دقو ناكم مسارو صقم هلوأ لا مدد ىو” #بملا ( مالقالا فد رص هيف عمسأ ىو سع)هبوهنم

 تك رحاذاةدماجلامارجالان ّ معمس ىذلا تو صلاوهو ىنعءر رصلاو هي رصلاناوهد 1ء مالكلا
 و ١ 5 5 كسا أ

 قمانانأانم 0 01“ ص رفعوا :هوهلل 'هردقأم ب دكت ىتلا مال_تاوةال- صلام ملءعهكئالالا مالك !مالقالاب دار اأناو 5 َْ 0 8
 هناو) ل-قاك ظوفحملاح والنراقملا لع ا اوهودب وكم هير كلو واميظعن عجهّليدحاو مقوهو 5 دداصلا عمل م 1 رج ا

 )م 0 تارت ا لسحتلاو )م دقت م اهريغو راولالا ن ماهي شغام ىأرو(ىبنملاةردسىلا لصو لاتومتا
 نههنععصأ 4. امهم ءىلاعت هللا ىضر( سا يعن |لاق)هرك ذامخآىلا كمل اهارتو قاوالادب انح نم 2 در
 ضخ قارنا ئووتلا

 نعىورامهضراعنالو ا ورال موهيلع ىلا عت هللا لص ىذل ااهآر معان ور ىه ه) ىراخ لاهي اور
 ّض 1 ى تذدهمل ا ىلع نعددضملا

 نا :[ليقاملهحوالورمايك ه 000 هاظوداهشوهق :رطةرثكواذهةحصا لي :(كاهريغو ثثاع ل اال ناعا

 انأانيبهيف) ىرصبلا(نسحلا نع)ال_سرعرب رجنياو قدسا نبا ىدر(و) تالا مئانابو رهباوص || ل_ةو نأ نآلا يحك
 0 مودل ههملاءاحلا يسكت( 'رح4اىف) سلاح خسن قو (مثان

 اذهةعب-ليقوع 5ك
 لامشلا تناح نءةبعكلاب راد ملا مط اهاو>اموهانعم لوالا نا سوماقلا قوةله-هملا» الا عن 2
 ا[ مارس هره-غهيلاهقمسناو هلاقاملوةأ ن<ءاهلاب ول + |نم ككاو و دوعر ,اندو

 1 ىسدقملاان+يش : ذديلاو هناثلثهىفىنوزقلاكة غال لهأ ضءدهح وثب داى
 ىذلاليقوتدءلان موهو مورا بدل كرف يك م رشلاتدبلاسن<فورعمرح او

 قع قواموهبرضك ءزمه(هبقعب زم وذل 0 ناهربل ا هداخأ مك ةعبسوأ عرذأ ةمسراأل م41

 هبزمهنيعلا قو ىنعع طغضلا وزمهلاو ى ومني ةدشد .ى«ىأحاسنلا قي رد نم ىفره خسذلا ضعد
 هجوالفة- ءلةح.دجأ منا ىلءلدن وه دو ىبحت :ااه> رش نع ءزممتكز ره ”اهنال فورا ىف: :رمهاوهن 2

 فاقلامس كو ةلوهملانيعلاح“ فيهبتعو فلا اهمساامئاوعمستملا منا نما ثكلاد حورش عقلا

 0 هل لهنا ىلع ل د. اذهو لد رارخؤ قدوم

 ىأ(تمقف) ليقك صيقن ءاادصقب 1 نم بدأءوس هيك 5 سدأو مال !اوةالصلاهيلعلب رع «ريمضلاو

 ىأ (ىجض 1 تدعفأي ثرأ لف) ريث ؟ىنعملااذهبمايقلا ر(تسافل) هلوقل يادي ىانهنم تيما
 ااو(انالثكلذر كذ) ناكم م ءاوأ ىميمرد_صم ع.جضملاف مان ا د نه طب

 ماكتملاءار ىلا ةفاضالاب(ىد_ضعبذخافةثاا5 !ا)هرملا(ىفلا ةؤ)ت ارث الز محلا عقو هنالاث الث هذ

 ىلعوهام لخد. لذا هنمايداتهيلاهجرخأىأ (دجسلا بابىلا رخل )ىةراا قوةامدضعلاو ةعقلا 1 سلا ىأ( د

 | لسوهيلعىلا «ت هللا ىلص هيل عغي نا نعملي .ربجةهازتلاذه ةعصد لأهلنا ليقو هللا تدب ؛ءانعل ةنادةروص 5 0 07 .
 « هللا ىل_ص ىنلاوأ
 8 منيعلا حم تاغل هرأهيفودا رفالاةغيصد(ىدضعي دخاوهئلاثلا قلاقفأ" الثكلذ) لسوهيلع

 نيب ىأرهنا قيسدقو
 دعس الو ناظقيملاو ٌءاَنلا

 عجطضاا متانلايدارءنأ
 دقو مانا ةئيهىلعهناف
 قلاش ؛ال هنأ ىلع هنعهيريعل

 لوأ ىف امئأن هنوك ن نيه

 ىفا ظعيكسمو ةمدضقلا

 ىورناعمةصقلارخآ
 رجلا فسلاحانأ اب
 (ىلز هت ليريج ىفءاح)
 تمعفهمةعد) كَ ءىأ

 تدءئاشرأ ةتسلد

 كلذ

 اذ_هةحصد ءأهللا ىحدلا لاق(دجملاباب ىلا ىبرذخ 36 هرم فود 1 م لا عمنيعلا مضوانوكسواهرس

 ل ىلء لم نأ ىءذيف ىنبملا دهنمل. 1+ نمماما رط نمتدئاذا هنا قالو ىهتن اكلذه.لعمغي نا نعل. ريجةهازنل ثيدحا

 هذه مانملا نم هباصتأ ض عن ل_بو داع ىلاعت هللا ىل_صهبن دقو هبقعد فر ههف هلوقىف لج رانا كم اذنموهو ىنعملا فق فيطل

 ةكرد لجرلاهيمنت زمانا ليقدقو ةيصوصأ ا لاك ىلءلادلا فلك ملامدع قد 0 ا ,م سح دمج 4 مكلا

 ةبد أملا ةيكلملاهيذحلا لاكن عةيانكفىفر ف هاوقامأو 0 ء,دضعلا هب ؛ وعنللو :دعاسملا همس لا قءافخالف رحل, 5جالاامأو ف الأ

 ىبذج بول ةموهو ىنذيفىودردقوةرثا ٌةطصالا بدار السنا زل دكا تانيا هدرا يدم ند

 اا يو حس يي

 تيودور حس رواجا طصتللال وجم



 مون تملأ امه ءىلاعثهللا وذر ىل تأت لأط ىأ ث د, ىهوزمهف ةركاطغا كاتبا نءوفاريلارم-23 ذو كب أدمااف)
 4 هركعو سابع نءاوىل ءابنع ىور اهرذعفهيلاترذتءاوةسص,ةأماىفا تلا موملعل !ندشناك 2 كلل لعل حتفلا

 تلاقاهنا| معرب رن اوىناريطل اوو>سانءاىوز اك قلو ءاطعوةورعو
 رضوالا ل-وهياعىلاعتهللا لص هللا لوسربىرسأ م)

 الفهرهسا.مااودحسملا.هتطاحالىأ 16 د>سمهلك مرا نإامهنع ىلاعتهللا ىذ ساق كا نء(ةليللا كلن ىذب ّق

 نمىلاعت هل او-ةىفا» 6600 م ا م ا

 | قدس نياءاوراذهو هتعرسو هتثرهوهلكش ىف مدةتملا( قاربلاربخ رك ذوةءاداذان)رظن هفورحم اكلذ ىلص) مارسحلادحسملا

 نابىأ (ةرخكال.ءاشعلا ٌ ليقوة:_ءافليقفاهمساق فل اوءابل د-هبوهرخ ىف هزم( ىناه مآ نعو) ىفاريطل و رب رجْنباو
 رحملا لذدو هنمج رح 8 4ج رخأرادقملا ةميظعةب ءاهصيل اطىلأ تذب ىهوةلمر لو ةوطاف ل دقو ةماجى.ةوةكتاع

 (انشب مانو) هيقىل_صف ارفاكن ارح:,تاقىو زخغاةريسهاهج وزبرهو حفلا مو تماسأ تناكوةّث_سلا ىتكلا باخصأ

 هللا لو سرب ىرسأام)دالوأ تاذ ىأ ةمه_-صما مادترذتءاف وماء نات هللا ص يالا[
 ع رنانان:هباميقىأ َِ

 ءارسالاددعتي لي ةنانهريغوأر جم ابناك هنارمام فل اخو هو( ىدب قوهوالا ٍلسوه.ل عىل عت هللا ىلص
 مأث دب لهأ عم مانو . 1 7 3 ١

 نءةيانكو هو اه مانو) ب رغما ىلوالاءاثعإ أو(ةريخالاءاشعلا ىلص) اهتيب نما هيق دب ىرم أ ىثل |( هللا ثالت) لاك كاالف

 ءاشعل ةالصدعب ناك هنا ناك املق) لجل !نءاليلق مانىأ ةم>عمنم_ثايثمانوةءاور فواهدالؤأو اهترب ىل_هأ نيب ىأ(اننب
 ةكمق مهددعةرخ"الا لاةيانةياىأةدحوملاد.دثتو هلوأةزمهاب(ا:بهأ ) ليلقتو بي رق يغدت لبقريغصتب ( رجقلا ليدق

 هعم(انياصو)عسبصل الص ىأ (حبصلا ىلصاماف)هنمرمنو همانم نمهظقيأ همهاو ظقيتسا اذا ته
 ادهب) ال ىقال_صتدهامش كىأءا ارسكب (تيأرامك ةرخ" الاءا ثعلا كعم تياصدقتل ئناهمأاملاق)
 اعااجتالدوج ونملكثماذ_هواولاةاهنهب اهضامْلاو اهب لاب لا ة_طاحالداو ىهوةكعىأ (ىداولا
 لوأوءارسالاف تضر فام ةالصلا نااضدأو ءاشعلا هعمتاد نوكيفيكفرتاك حافلا ماعتملسأ
 ىقاذهم.ء_ض:فنصملاراثأاذلو عصلاوءاشعلا الص ىنعماةروظل اًةضن رفلا دعب اهالص ةالص

 دارا اناوامب ورغو سما عولطليقءا ارمسالا لمق ىل هه: ناك مل-_وهيلعىلاعتهللا ىلصهنا نم ق

 مالك ن ءج ردموهوأءاغلا هءاغىفهنالود المالك هنال_صىفهيل اجاتحام هلانامهانياصاملوةد

 دقو اندنع ى_ءعانذدبق

 قل لك

 نءايش مانىأايث هلوقب
 نه اهسضعب وأةلمالا

 ل-ِبقناكاملف)مونلا
 ديدشتب (انبهأ رجغلا
 انة ا وما

 هللاىل-د هللالو_-ر) 2 0 0 0
 رهاظو (يسوهيلعىلاعت دارااوىلو أءاثءامةيمت ثددحلا ىفدرو هنالدجةمريغىلوأءاشع ىمسالب رغما نوك مناهريغ

 ءارسالا]|ثدد #ااذه ىلرهظ»ىذلالوقأ #9 ة-ةيقكاوهىلل_هدالاناف _بمري_غانياغتدر وامن وكوليللالوأءاشعلاب

 ريخالا ثلثلا ف ناكايا |( هللاىفصءهنارهاظرمالاهيلعذاارارعءارسالا راركتي لة: نا ركذاعباو لاو تاداورلا نيب قيفوتلا ف
 تقووهو ل كارم امأو هنج رعو ظةيكسا مثمونهيشغفةالصلل مرح ىلا ج رخمم نناهمأ يدب ناكمل_بوه-هلءىلاعت

 د-جوتلانامزور حلا ||| هلاوبلاطوبأو بلاط أت د. اهنابروك ذملا لاكش عفد. انيلصوابنعىلاعت هللا ىذرئناهمألوق
 نم مزليالهنا لعد لل داود رقع هيك مالا ربغاكلذاو رهظ» لو هقدص ند ةدعم .وهيلعىلا_عت هللا ىلص هل نيددغا اوناك

 نادثنيح مهل هاناقيا ونبأ كلذ رك ذو سو هياع ىلاعت هللا ىلص هعةهنعمل ا عت هللا ذر ناكو هامص ىفههج وهلا مرك ىلع ملسأ ْ
 مرح اي ىل_صوةلللا كلت اهتدب ن هل سو هيل عىلاسعت هللا ىلص خامل ةرعسل اف روهشملاهرعش فى ل ط

 داهل ٍِر 2ع 8 و 5

 11 5 ين.“ || انياصاملوققةضورغملا سارع ةالط ىعشلاو ةادغلاءارسالا تق لد نك كلكالت عل
 دجسملا ىف ناك هنا ن : ٌْ

 ََك 0 نك 6 بش مهدحأ نم عقواذا ةعا < ىذرملا لعفلانالمهمدحاو لن |ةلاوال.ةقاولتقنالقونب مهوقك

 تناكاجنالاقي وأ هنعىلاعت هللا ىذر ىلعوهوانل آضعب هءمىلص ىأ روهشم غلب زأ < وهو عيمجال
20 

 براق املف ةفاسعلاو
 م-ويلا عخ2وج صل

 ليقدضد رفنانال_ص تناكوأ الفن ىأ(عبدلا ىلداملق) مهظقيأو ( ىن افش -0)

 (انيلصو) سلا ةلجنمءارسالاة ليل ف ضورفملا حسبصلا ىلصهنارهظالاوابس ورغلةةالصو سمشلا عولط ل بةةالصءارسالا
 وأ ةعيقح لو هيلعىل اعتهّنلا ىلص هعم تاص نابياغتع ونهيف(ةرخ”الاءاشعلا كعم تيلصدقل ئناهمأ ا,لاق) هنودب وأ هغمىأ

 اهبلابجلا ةطاحالة كمىداو ىأ(ىداولا اذهب تي أرك ) ىنعم

 رهاظ عفدنم ريسغم .ونط ىزإاداربالا عافدن انهنع ىلاعت هللا ىذر سامعلا نعوم ىلةن [كارمسة ملم
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 ةودغلاةالصىأ(ةوذغلا ثيلص ثا ةكئالماوءايمنالا عمدجبلاءال د ىأ (هيف ثيل هف)ه للا ثبهذ ىأ نشدد ياس

 اهناانيلصوافوقىفاننالو طةفهحوربال ىأ( هم )ءارسالا ىأ(هنأىف)رهاظ ن اهرب ثإ دكا اذ هو ىأةر وسكملاة حلا

 هناىحدلا لوقامأو كلا:هاول_صو كلذ لبقاو ءلسأ دق ةعاج ع-اريمضيدارملانالريثك,ءارسالا دعد وهو حمفلا ماع تملسأ
 ىىوارلاه+ردأ ليا وق نم سل

 هسيلا جاتك مهل انأيه
 هلكاذ_ه مثّدال_هلاىف
 نه جارعملا نا ىلءىنمم

 عمهنأو سد_مللا تدب

 ةدحاوةل-.1ىقءارسالا

 هناوةكمن مهنا ىلءامأو
 ةاواىق ءارسالا عم سدأ
 ىل_صا فو ةةةدح>او

 نمهنقيع ىلععسصلا

 تاولصاانالل: واير

 جارعملاة لل تناك سلا
 ناكلوقلا|اذهىلعوهو
 ةرعهطال_قناضهرىئ
 اره رمعة بنام

 عجب رلاىفناك ءارسالاو
 هندورجملا لبقلوالا
 هللا ىذر ركب فأن عو)

 دادةياور نمهنعىلاعت

 هاوراك ىأ (هنعسوأ نيا

 هنا)هودرعنباو قويبلا
 ىاعت هللا ىلص ىذنال لاق

 هيك رش ليل مس و هءلع

 هللالو_سراب كةءلط
 ىأ(كناكمىفة-رابلا
 ةليللال وأداتعملا كا شى
 لدا -5) اهرخ آوأ

 ه_لعلي ريجنا هناحاق

 انيلص ىءمزاىنمشلال واناذكوديدسريغلب وانوديعي لم>ةاهمالاك م /

 ةادغلا تيلص مث هيف تول هقسدقملات دب تةجمث)ءاعدلا ىنععدي وغاا:هوال_صلال يقال ةحاحالف

 ةالصىأف اضمريدقتب وهورامملالوأوهو ىنءعودغ اوئادغلاو نودهاشتو(نورتكن الا ؤعم
 حضاورهاظ ىأ ةدو- كلاءايلادب شب (نيب) لءدو نا هسروك ذملا( اذ هو) حبصل ا ةالص ىهو ةادغإا

 رظنهيقومانمث هلوق هيفنيسلا امنا ليقو ليقإك طةفهحو ربالد>و رو(همس) ءارسالاىأ (هنأف)
 سدقملات دب لو زن ىياعلا ىراعزالا ىلع ونأ مارحلا نير لا نب تبث ني( سوأ نيدا دش نعو)

 هاوراعاواهيق سل ثيدحلا|ذ_هوءد:_سمىدجأوةثسلاةىءالا هلجرخأد قو مهونك ان ردن سدو

 ىفرباك تبا نب نا سح ىخأنياوهو نيطساقب نؤدو نم_سجنو نام ه:-ىف وت هنودرمنياو قويملا
 نمركبى فأن عخ ذل ارثك أىقوةءاحصلا لضفأ هنعىلاعت هللا ىذر قددسصلا| ركب فأن ع)ه:ج ر

 حصدالذا ىقخالاماذه ىف (هى معالم ملسو هيلعىلا «ت هللا لص ىنلللاوهنا) هنعس وأ نيد دة و

 وه:ةحراملابةليللا همسشأ امل هااهنموك ليا ل_ءقةيضاملاةلءللاىه و(ةحرابلا ةماط) هلوقعم
 ميدقت هيقوأ هيث( كلدجأ لخ) كعجض ه ىف لد + تد ةفبىف اك ةباط ىبعمو هدى رسأ هليل دعب ردت

 هللا ل وسر هءاحاف ه.اءاووم: لور هاظلا فال_ءاك |اذهرُكب ىرسأ هليل ة>راملا كبلطىأ تاغتلاو
 رسكبناو( ىدنالادج لا ىلا هل جةخن فو /ىناج لد ريجنا) هلوقب ل_سوهيمل ءىلاعت هللا ىل-ص
 اهنعىلاعت هللا ىذرة-. اعتب ناك هنا لءة<11_-هليةهرخ 1 ىلا ناب ردقتلاو ة-و:غهوأةزمملا
 نأالا قارعلا ىلع هنوك-.1ف ا اخت لب ريج ىنلج هاوقو مدق:لاةكئاعل و ةب ضرا«مهنكل قام لال ادد
 ىضر رع نءوزاضن أ هد_ىحةظقي ناكهناىلع ل يلداذهورظنهيفوازاحمه.ااد:سأ هلامسهنوكل لاق«
 ةلواتياص إ_بوهيلعلاعت هللا ىل- صدللالوسر لاق لاؤ) قرط نهب ودرم نا داو راك (هنع ا

 ةرخصلات<ىذلادح_لا تاةدىأ(ةرخدل|تاخدمث) ىدقالا (دح_.لامد_ةمىفىل ىرسسأ
 هوما اق كلعاذاف) تىأردقمفاضء«ه.ففماللاوةالصلاهيلعدواددح ن "الا فور عملا

 دملاةن ”الاو هؤاقل ةتغب ىفأ جاف ىأ ةئاخل انهاذاوهرخ آىلاهفا-ىأ( ثدد ارك ذو ثالث ةين آهعم)
 ةفدو ف ثالث هنابدقد واذلورتائ ةماعلا مهوناك اد رقم رسل وعلا عجول ادأو ىنعمرانزوءاعوكءانا عج

 هوكنو سكب هلوأ هن اكف رك ذ مهد رغم نال ةثالث لا ةينأر هاظلا ناك و ةردةم ىعرمخ ىليقو ه«لددوأ
 رات رتخاولوةرطفلاترتخا هللوةونللاراةخافهيفريخهناودام نمءاناو نمل نمءاناورجن نمءانا ىنعن

 الصأ ةياورلا هذه ىف عنامالواما:م هنوكل لهم حم هنا ص رتعاو مدق: دقو ثيدحل ا ماءاذهو كدمات وع

 اهتلادتسا ىذ2 3: ىحال ةعواعرش (هلي>*سمريغ )ةظقي ناك هنا ىف( ةرهاط تاك رص! اذه و لوقف

 ) رذىلأ نعو)كلذدي ويهيلاةجاحلامدع عمىلي وال ىلا ل د_هبالو( اذ رهاظ ىلءلمحتف) ليواتلا

 : ثيح نارمسك ىلع صنرمغ نمىكدلا فاكن ىلا جاحالفردا ارهاق وهو (ىناجإهنابىأ (مالسلا ىلاحصلا
 ءارسالا نا ىلع عطاسلي ا داضيأ ثيدلا اذه مث( ىصنالا دج لا ىلا) قاربلا ىلع ىأ ىبا لب رعجن ا هل هلوقب هاحاف رب دقتلا لاق
 ىرسأ هل وأ ياص مسو هيا عىلاعت هللا ىلصلاق لاق )هنع ىو رط ن مدد ودرع نب اءاو راك ىأ(هنءىلاعتهّنلا ىذر رع نعو)ةظقي ناك

 حذر اوأرجلاب(ماف) كلم اذافةخنىفو(كلعاذاف)ا ماكموأ اهتحتىأ(6 رخصلا تلخد مث ) ىصقالا دج لا ىأ(دج لا مدقمىف ل
 تاياورلا ف ىأ(تاح رصّلاهذ_هو) ى بسك ىأ(ثيدلا)ل_علاورذماو نيللا نمىأ( ثالث ةينآهعم)نيتخسنلا ىلعهاني
 اعوذرع زي حيحصلا ىفاك( هتعىلاعت هللا ىذررذ ىلأن عوام لودعل زو الو ىأ(اهرهاظىفءل محالة: تدوالقعواعرش ىأ (دلت>ةسمريغةظقي تناكةصقلا نأ ةرهاط) تاحيحصلا



 ناك هنالدراتهيلا فيضأ ( ىتدي ف ةس) ليزأو ف شك ىأ ا ددشمزوج وافغ*لوعفملا ةةيضد(جرف ملسو« اع ىلاعت هللا ىلص هنع)
 بجوبامىف لعق ىأ( ىردص حرش مدعم ربج لزنف)ةيلاح ةلج (ةكمانأو)اهكل مناك هنا ثيحن نمىرخأ اريلاو فانك اه

 (مرمز انور دة مز عشار هرسقو ما ما وءاقلاج رغق هلوقب ىكدلا لع فهعتو ىردصح رش

 تا دة اد هنا( مل-سوهد !ءىلاعت هللا ىلبصهذعإ) ن اخيكلاد اور ثءدح ئه: ءىلاعتهللا ى در ىراقغلا لا>ىلا ماعلا مان لب ضت| 11 7 ب ا 27

 566-500 5 ىعلاو م ىدي ف ةس نع ةخ_سنىفو( ىدب فةس) هل -ءاف سئانوءارلا ف فذ لوهجال ىدم( جرذ) لاق
 ارغصمفلا دق هنال هاوقب

 (ةصقاارخ آىلا) دك (ةكم) ملم (انأو)ءامسلا نيد و ههه ل م ق.: 1 وهةجروهنم تحت هنا ىى>تناح م ةساان ةفشكا

 1+3 ) تاك ىأ هللا ىلص هين ىرسأ امقباسلان تا ط4 اوأرجح ابان اهيا قياس -هلوق عماذ_هوةرجح ا لبق

 الواناو لان هةأؤأ' مالفددعتلابلءقناف# ىكالامةضراعملان مامهمي دى وهوالا لسوهءاعملاعت

 جرا هنارمثملا نب ءالوق مدقن دقوا وك اههأ وكلى ا ِ اسهنال دات دملا ةفاضانوك انهىنكي

 6-5 كا عد هللأ ىل_ص هنوعدنأ ىلع هممت 2 6 حفل '| قةءلاممهناهبانن معقل نإ أ مدعو فىقسلا

 ىفارعأ اذ_هناىلءلديلوكأت * نعم ..ابعلاءافلخلاةداما ده ناكنوداعيمرع ىلع تناكدت ماركو ١

 ل ريح لزن5) مه هرهظأن بي وه ىذلا هئادعأن مدحأ هنا مهول ب املا ن نءقأواو ريضتالو رست ةماركو

 مث) تدبلاج رقيب ب سنأى هوهقث ىأىردص جرف د ءاورفو(ىردصحرش ؟مالسلاوةالصلاهيلع

 هقلأ! بو« ءىلاعت هللا ىلصهنالولوةىفرثوك- /| ىد هايملا لضفأ هنال(ةصقا ارح آىلا مزمز ءاعولغ

 نءوىلج رعث ىديب
 222 كاع هنا ئدر نأ |١ د

 لوعفملا ةعيصد (تدنأ

 ليرم> وهوت [ىفانأىأ

 ىقهنح رص مالا هيلءاك

 ةغيصب ( قاطناف)ةءاور

 ها باقلا نعزوح هلا لوقااىلاة- > احالوه اع مدةمهرال#لقلا ىدىفاني ءالردصلا حرش ءاربكو ءارغص

 ّ 2 د 00 ءاءىلاعت هللا ىلع هرد صو ٍءهمأق ىقثهنأ ممل دقوةرواغاةقالعلردصلاب

 ند 26 02 ( "هلا سرآل ءحشرب وهيرشسلاتارودكس | نههرهط» !كرالاف بنا ردت هدا نا را

 تئانراحلا (ىردض

 ةرئ رع لأن ءو١لعاعلا

 هنع هنعىلاءتهللا ىذر

 معز ءامع ل-.ءةرمىقارركمعةووه# توك الات ئاع ةدهاش موب ورعلا ىلع ىوقةيلهذهو ه هو“ ءهلاو

 ماك- كا هعقب ملا طورمت ملا نسا لاقت انا ورلا نمد ضراعت الق هريصد وهردص جلشيل جات .ءاكىرخاىو

 عضوهبأو ماكع اموت سطد ناك 0000 ناكدناانهركذ./وانورلاايثدلا قىطرممالسااو ةالصلا هيلع

 ناك يا اول ءافالءا :ءلا( ىجرعفىديبذخأمث) هر ذيسو ةومنلا متاح هيلع

 أنعو) هلوةىفاش :الق ىو ىقرءءاقلاببرقعتااوهيلامال- بللاوةال_صلاةيلعلت ءرعج لورن د هد

 مم دصدىلاوقلطناةخ:ىواضد أل وهل( لق! طناف) مهون اك لءافالالل وهجالءانبلاب( تدنأ
 0 هه ويقوم رو : ناك امل. ريج عمن ال

 جورعلا لع وتو هلر دارو مث عضوو + اة ردت ى دعا (ىرد-_دنع حرشف مزمز ىلا) هل

 رخص نين رلا دبع هذعىلاعت هللا ىذر(ةريرهىفأنع)ل-مىور(و )هئاعوتوكلملاةدهاشمو

 ة-قوعلا ةانثاان دمك اًتالرد_ةم مرج اخ (ىنيارتعل) العلا سوه ا

 نع ولات شيرقو) هنولعم امو هطءش مرض ملل ”( رجلا ىفإةيرصدوأة ةمما !اعىأروة- هومضملا

 د هنامالع نع سد رقرافك هلاسىأناكم ءاوأى همر :د- صمىرمسملاوةيلاحةل-> (ىا 1

 سد عملا ثدد نم (هايشأ ن ع)ةلييعلارابتعاب شننانو نسر ل (ىتلاسف) هوعزاملاةيقكهورذك ام

 امة :ءاعم ماهم مهأوهام هلاغتشالىرك-ةو ىندذىفاتروصتدثأن ؟ أ ىأ(اهتنثأ]) هناراماو

 نالاماتم 0 مليقام طة ءج ورعألهةعو ءايدثالا عم هيالص ن ةهع هل عقو

 | هاهي 2ع ما ناو قى لسوهيلعملاعتهّللا ىلصءانؤر وب ظةيم لا نمهمان«ىفداربالاطبض لقأ مئانلا |

 ) ىنياردةل) ل-ههاوراك
 ق) ماكسملا أن مدد

 ىاثكس سا رقورحخ لا

 مم عاش (ىار هم نع

 2-3 نيسنوكسو

 هناكموأ ىرس تامالع

 (ءاي 2 نعال 9

 يرتد ١ نق
 نه (اهتين [م)هقيرطو |[

 اهافحأ ل ىألاعفالا باب
 هنابث |مدعو|عطيضأ لو

 هنا لامك -!ءا.شالا كلت

 هلاغتثايءارمالاماةمىف ]ل
 متانلا نافامانمتناك 4 .ضعلا نا ىلعةثب رقاهتد“ أل هاوةنامهوت نم دعب أو ءام#لاو ضرالا توك- !مسئاعوءاردنالاوةكالملاب

 هل احالا اما :ىومهأابؤروم- ولو ماننال الءامدأ الاذا هامقد : وام انمهط مط نمي قرفال هنا فرع مْ 05-- ركل نماطمض لأ

 نمهنوك بج وباممتامالعلا عسب هرأن ايفكنذا هنمل-عل !لود>يفاطرشث سلف ىدقالادج_للاو رطل | تامالع ع. مم

 تاداعلاقراوةوتانأ الإ



 (هيلارظنأل ىلاعت هلياهعفرق طقه متم ركام) هلوقك لوهجال ىنبءلعفلاو سفنلا ذخاباسع ىأن وكس تشب (اب رك تب ركف)

 6 فرعا عمه_:عىلاعت هللا ىضذر رب رهىلأ ن عىورامو رباح ن عىو رىأ( رباح ن هوو )مه أثأالا يشن عىفولاساف

 ىلا تعجر مثلاقهنا مالسلاوةالصلا هيلع هنعءارسسالا ثدحىفهذعىلاعتهّللا ىذرباط لا نب رع نعىوردقو) ىعملا نود ىندملا

 هنا عمءارسسالا نمز مل. ة2ب راعشا هيذواهمرخ [بناج ىلا ىأ (اهمناح نع ما ل يو 8

 ا ىلع م اوهسلا 3
 2س

 لاب ركلاولوهحم ا ىغاملا نمنيفاكلا مضب ( طقءل_ثمتب رك ساب رك تب رك-ف) هسبلق مانيال ماقةمو ىبتنملاةرد-سو
 ثرحلاو رف اءااةوهوضرالا ب ركن مهإ_ص[بغارلا لاقبارطضالاو قالا عمديد كلان زلاو قدأوأ كلو ل

 رقبلا لءتالكلا م طوق نمكلذ سلو رقبلا لع باركلا لما فوكلذتراثاكس فنلاريثمغلاو || ىلاعت هللا لص دلما
 ا ا سلا تح رود اعلاف هنا لك داتا قرم (هيلارظن[ك هللاهعفرف) شف عنج رام لوأ ملسوهيلع

 هللا ىذر رباح ن ءهو#و) ة-هناثسموأةيلاحهيلا رظذ لم 3 همي ةح ىلعهب مهري و هيفامتسث يو ةحرخ ل غلدوتد

 هءاع ىلاعت هللا ىل ص هنعءارسالا شي دحىف) هنعهّللا ىضر باطلا ني( رع نءىوردةوهنعىلاعت طك قاهمأ ىلا هذمث

 هللا ىذ رنين موثاا مأ( ة د ىلا ) ىارسسم نم( تعجر مث ل سو« ءاعدنلا لص هللا لو سر لاق لاق هنا لسو ابتدي

 ىتلا (اهباجنع) تكرتوتلوةتاماهنعمتلا ىضرةسيدسخنالاحلاوىأ (تلوتتامو) اهنعأأ 2 ى(لسو)و

 م 0 د تباك عاى د ادعو تر واعو اى ميال ا نيرجع_اعاك لاةن-مج>لاط؛اىف)

 58و مط#لا ف ىرخأق و رج-هلا ىفناكهن!ةياورفو ا نعىلاعتهللا ىذر ئناهمأ تدبىفناك اك اع ورو ) موناهنا
 ىورو بابلاىلا ماقاانيواممطىال-.قو برغملال-هأةل-بةوهىذلابازيملا لي ىذلا رجحلا ا 0 3

 دوسالا نك رلا نيبامهنا خيمعلاو لق مزمزد-:ءماقملاو 0 رلازيباموه جرح نبانعو كلام نع ةحمج 50

 0 : 2 0 : تالا رو
 هاضترااك ةعدرأ ارامر ركن لءارمسالا ناو ةظقال #(مرتا هنا لاق نم 7 - لاف ل دق دنا عماجناريوص تاو

 ىل-_.ةا[كمانمأب وراه اراةتعابال امد ثنؤماب ىرللا نال ماريمص ثدنانوىلاعت هللادجرةءاشوبأ راض عاقنارسسالا ىلا عجار

 ىأر نِإَلَع ىريماذ- هو (ايوراهامسىءة:والا ملا ك1 ايران روع ا مانمايؤر ناك هنابلوقلا

 ردصمو محو ءىنععىآرواب و راهرد صمواما:موةيؤراهردصءو ا ةيرصدأ ىنعتنوكيف كرش 2| ديرك م

 نيباضيأ ه6 رتثمايؤرلا لاو ف:الا ضورلا ىفىل 4--!!هدردقور وه_كملاوها ذهوىأرلاريخالا || ىلا هلو.ةيلاولدتسا ىأ
 ةدرصد 6 اذاايةرلا ل_.ةوكلذ عيجرعدقوبرعل املك نمد_هاوش هلدر وأ وةممل  |وةيرصملا ضل أ قول اناع>اسو

 لاةءالهنال هارب هدبحي ىرسأى ذلا ناحبسلاعت هلوق) هناوتجتخ ||ع 0 0 (ايؤراهام- 7 لانيرأ

 ثم ذاسملا 6 ا ذدقوام.سال4ظة:نوك اعا اد_هوالء اريل اوهرم(كءارسالاذا (ىرسأ مولا ىف و ى-عن نيونتلاب

 ناعصتساومال_تلا هداك |مييلعءايدنالاب لسو هيل عملاعت هللا ىلص هن امص نها هن ِوْرأ «مزام سام نااك مهل[ ةدضنع

 اذاوادح ديعبهيىرسأ نا همانمىف ىأرهناءانعمنوكي نا لا ةحاومدقت ام الذرمغوأ هيلع فاربلا اناق) 00 هلا

 لوعب ئثدسدل رك ذامهشد-ةل وة.ءناىلوالا نا ل_قاف أطل: وقىفهنالءولااملالا عب هإ_عج 00
 مل_سو هيا ءىلاعت هللا ىل_ص هس ذك: ىلءم-ترحة_ت:وةيلب ىأ (سا:للهنمق هلوقو) هيلعإ : 1 / 2 ٌ

 ةقيدح هلك ري-سىأ (صخشا ماو) هلق ةرعاب (نيءابؤرا مادو مه-ضعد هدرو 2 0 لا 0

 لاو متالا هارباموهونوكسف مذوأ نيةمْضد (ل-كافف سلذا) ليقاك اموال ةالظةد 8 7 1 0
 بغارلا هلق عفرك حتف مش مضي لسيتو املحواماح مل كه_مونف ل>لاسقإ 0 رس

 0 لل كا يال ادل يمس صاح يح ع دع سس تحك جنا ءارمالا نال (يرسأ
 ٠ ةَقية> نوكءالوهمليالاىف ريسلاوه
 ةبوجأ انا ن كازا ةلظةيلا ىفوةقيق>مونلا ىفانعبأاو رلا منفراد اهنع فرص: لامزن هلا نمىل و أةةيقحلارابتعاو ةظقملا ىفالا
 (صخشءارساونيعاب ورا نادين سانال ةنّدق هلوقو) هلوقب فذسصملاهندباكىزاحمادصقلا ىلا ىنةلا ىنعملا نءاسهل ءفراص
 مانملاة بؤر ومالثحالا ينعمماللا نكست ونا مضد (121ىفسلذا) هد ىأ



 ماللاو فاالاو نك: ئثثو د>ىأ(نوك-ا |نمهمان«ىفالذ لة هىربد>أ لك نالد>|هيبذكيالو)ةرمخو ناحّما ىأ (ةنك)

 رجعو ونوةقرفتم سناود و ةقلت فا رطأ ىف ىأ (ةنيابشم راطقأ ىفةدحاو ةعاسؤ) هنوك نمىأهيلا فاضملان م لدن

 0 مناىلامه-ضعب بهذذ) اهربدعتوانؤ رلادروعدارملا قواهريسف” ىف ىأ(ة الاهذهىاوقلت اد: نيرسفملانا

 ؟ الاب ىف ءاشلاو رذار ةصم ثدنا“ !اءاهلءقةيتحتلا فمع ىثو (ةيديدحلا

 راطقاىف:د_>اوةعاسؤنوك-لا نمهما:مىف كلذ ل-ةمىربد_>| لك نالد->|ه.بذكمالو ةنثف)

 ةليأق هلم قىر ىأل- ء”اوأكلذلن امس ن مودل علا نام .:لاوناحلاو هورطق ع.جراطقأ(ةئيابتم

 ىلء)لاقفرخ 00 اددرىللارا ثأمءالقعلا ن هد فءالو ؛ 56 هد نك امال ل_صو هنأ

 : " المأ 2ةوالعلا واذ همم ىد لع وااكل تااالا هذ_هقاوقلت تادق نس رمسعلان أ

 ا 4 الا هرلا | :اعدامو# ”"الايدارملاو د دعمأ| ن نهرعخرادلا برق نأ ىلع د هلوقك

 ىور وقار! عصالا ىلءاباضتلا ٌةدحاوةم >عملادا طلا,ةيضقلا(ةرريدحلا صيف كا :اهناىلا

 ءابودر بكم ٌةلحو هءأب وهذ نك اةيقحت ءارونيتامهملادوءاح ٌةرغصم يدي دل او ةلمهملا داصلاب ة هصق

 ةءاردوةداو 1 يك ىهفةغالا لدأ ضعد ويسار د 4 .عواضيأهؤايددشتو ثدنانع ءاهو ةعفدع

 ىلءةير ةوأ هع ردح ا ءامساراص مث ناوضرلا ةعيباهتكت عقوءابد- رحلاته وه 1

 نماه_-ضعب ول# | نماهضع وأ امرا نموأ ل نم ىفهلهوةرد ثلا ددسمل-:ءةكم نمّدل> رم

 ةنيدملان ماقأ مل_بوهيلعىلاعت هللا ىل_ىهتلالوسر ناكوءاماعلا ضعد اهنم لكىلابهذلا وأ رحل
 وحق نيرا هاوراصنالانمدعموارمتعمزدعقلا ىذو جونو لاو ثق قاطصلا : هوز ع نع4ةرصعم

 عج مهم جرخكلذاشنر علنا هاقيرك جرم هنا لعيل مرتو شو وهعمىدلا قاسوةثام-جوفلأ

 نيدلاخرا هك ااع- مج رخو هول“ اتمهلتاوناهناوةكملوخد نع سو هيل عىل اعت هللا ىل_ص هل نيداص

 1 ديدحلاىلا م _سوهيل ع ىلاعت هللا ىل_كوهللا ل وسر لضو ا 1 :ميهغلا عاركيلا هنع هللا ىذرد لولا

 ا صام ةط+خ ىلا موملا شن رف : قوعدنالهللاو ليقلا سداحاه_..> لآ ةقه:ةانتكرب

 نيبعا ره_سلاتءاحمت شسحلا ىيك ى>ادوامراغقر دى هلاموسزرغفءامهمنكي لواشابامهتيطعأالا

 ىلعهاضاقوىرعاعلاو رعنب ليهم ههاحى>اوءزانتو رافك-لاو إ_بو هيلع ىلاعتهّللا لص هللالوسر
 هنآ نمناىلءاضءد مهضعب ن ءانم اوعأة يشع حلص مهنتي نوكي ناولداقلا ماعلا ىقىلابو فرص نا

 لاقةيضقلا ماعىهساذلو عقوام عقوو نيم لا ىلع كلذ مظءف هود ربو مهاتأ ن مومههلاهدر مهممامل سم
 نسف مقام عمدوط رشامو حاصلا مل-سوهي اءىلاءت نبا ىلص مزال ل ةناؤه هدعاوق ىف مال اد بع نبيا

 يا ل ىهو ةميظ عد سافل اعفدكلذ عقواناة ع نيدلا فةيثدلاو نيل تملا ىلعم ضلا لادا

 نم-:هوما ىلع ةميظعةر عم مهلتق ىفوةيديدحلا لهأ م وذرعبالةكمنيامأخا وناكن يذلا تان هوااو

 لاتةلارمخات قنا مد هنا عمل لول دقن «نوهأو هو هودارأ امىلع حاصلا عاق. اةكلصا تتح

 هلم ىأءاشن نمهتجر هللا لخدمل ىلا ءتلاواذلور اهاك- | نم ةعاج مالساى هو ةم.ظع ةحاصم

 حاصن مىأ(كلذن مسالا سوقن ىف عةوامو) هلوقب راشااذ_هىلاوةء"الا اول. زتوألاقو مالتتمالا

 لاقو مهرطاوخ تزامثاولااملاقوأر امهنعهللا ىذر رعذلذىفمالسلا هياءهعجار ىت> ةيديدحلا

 ناكو هلو بروهللبضغلاو ىلا ىلعةيملاةوةوةريغلا طرف نمنكلو ةيرواكش كلذ نكي لرينملا نبا
 كلذ فن باملف مهدنعسلامّدد لا ةيقاعلاب هملعن مملوء عىلاعت هللا ىل_صهّتلا لو سردنع

 ريك ونس هدا صعب وةغللا لهأو

 اهديدشت لعن ييدلا نم

 تيمسةريغدةن رق ىهفو

 دحسمل-_:ءئلانه رعب

 ةلحرمو ىلءهرحشلا

 ةدحنم ةدد رقهكم نم

 ىعسنو ةلجىقهرطيق

0 
 مالا و
 اهقنرتا ام دخلا

 ريسسغ ناوضرلا ءعد

 ىهون |" اكاةفورسعم

 لاغاني عا
 لةامىلع مر لوأو

 نم ةيددحلاكلاملاقو

 راصتلا نيا لاقو مرحلا
 لاقاذك مرح ا نماهضعب

 ةيسضقلاواذهاند:ع

 نا

 ةد_> اوةمحعلاداضلاب

 امو ىاطنالا لاقاءاضقلا
 مر | نماهضعيناديوت»

 لوسريب راضهناىورام
 هياع ىلاعت هللا ىلك هللا
 هرك عم ىسعلا سو

 ماع همايخ محعولل

 لحما ىفتناك ةيدب دحلا
 هللاو مر لا ىفءالص#و

 قةخسىق و رعالاعت

 رسكب هم كدتتا دحلا ك5

 ماعلا كلذ فنوك رشملاءدصقما رحت ادجلا لخدونا مانملا ىفىأر سو هيلعيلاعت هللا ىل-كدنأ ى موةل ه-هم دا دديد تو فاو

 مذنما ىد مهو خد مدعو مه د ص4 4>ن مى أ(كلذنم)م- مم بارد هىأ (عقوامو)

 ةكءاهآرهنابسيجأوةيكمةيأ اللا ع نابض رتعاو مارحت ا دجسملا لب اقنملبخدف ماعلا اذه يف لهي هنا ىل- ء و م6 نما

 لم ءوبأكب رب رمخأو



 مهودعىلع ماعد مدل دو ,ا كالا دش هنالملة كمانم هللا مهكب ريذاىلاعت هاوقلردب موياهار ل 25مل :امربغىأ اذهريغل ةو)

 ا ماورخ# ةاشيرق كلذ غلبف هندلو عرب همادهونالو ةعرص ءاذهموقلا عرا دمىلار ا كريم درونحتلوقلو

 وهوز 0 ,دكلاىقىأ(اضأهإ وةو)نيدح 2 .(نأ 22 اوما :لانييرخآ [ثدد>قهلوو 5 ةأعأ: :مامدغت اى 1 ثيدحلا فادامسدقهنا

 0 22 ةدالاهبءلالدلا ى < رص :مدعل مهد_دحاو اهلك قىأ(هي :هدحؤلق ) رخ 1ثد دح ىفاك ىأ (تاظةيقسا مث هإ أودو محا

 ىأ(متانو هو ناك همأ اكإلالوصو

 هيقعب فزمهفماللا

 لوأو)ثيدكلا تاغ

 نا لح: و ىأ ( هل
 ه.ءارسالاو) هذخأ لوأ
 همونل ااحىفىأ( متانوهو

 دعما مانوهو ثا دحلا

 2 مز ا

 سدلو) مانملارارمةسا
 8 5 (ثيدحا ىف
 ح_دالام ثدد_ح

 اكان هنا) في. ءضالو

 قىأ (اهلكةيضتلا ىف
 نماهع.جءارسالا ةمضق

 امالا) اهرخآىلالوأ
 هل-هلاىف ىأ (هياعلدب

 اناو كيا ةث دام هأوق

 كلا (مار كاد جلا ىف
 :؟تالامتحإ لتحت

 ىلعابملالد سال

 كرسصتو 0
 مث هلوق ؟لعلق)ا مَ

 تدمص ١ اري

 هنعهرريعق جامصالا ةلاح

 ءدعب ىذفالا ذهوازادع

 ةخ-ذ ىفو (ظةينساو)
 ند) ظقيتساوأ هيض

 اح ثدحىأ( ا

 هعيجىفىأ(هلل لوط نكي لءارمسم نا )رخ رخآ امونهنوك ىلءىأ (هيل ءلديوهندب هلو دودسب) هاوزت

 هياعىلي رمج ىف ءاجرج لا ىف مئانانأ مدد ىرمصبلا نسحلا ثيدح يعل ادنك مو
 كم

 00 ا ور يسر الاريسفت ف (لستو) فافولاوءاضرالاوداع

 ةيتالا ال_يلق كمان مىفهللاركي ريذا ىلاعت هاو ةىف ىلا ىهو ردر ل بة تناك اسمئاوة د1 نفل
 ال ناعما 3 (نال 22 ا نمبر ل ل> ىقدإ وقوع 0 :4|ىفاعام.. ل54 هنامخوقأم اولا

 مان ءايورامتاب وقال( - .ةةد>الف)ما 1 ناو( تارت تام ءاوتو ءانوهوا اضن هاوق هوز

 0 ثند 4١ هَ 53 ل ءادر( مانو هوه 1ك لودد لو ٍإ 3 را ل همك دوذا) ماك

 ىلاعت هللا ىل- صهنوك عمد لعل ى 37 غانوهوهنءا م قاريلا ى ِ ع(هلجل لوو 0 هانم عم

 ث.د#اىفس ماو وا مازلالا 6-1 1 اصر ألق ةوهمأ فمات 2 الوم 2 ا م مل_توكم ءاع

 هنا ىذتقي هاف (م | رحلادح_.لا ىفانأو تظقيتسا مث هاو 5ك .اءلدئامالا اهلك هصعإ اىفاعات :ناأك هنا |

 تحبصأ ىنءع تائةيثسان وك و ءدوعوهبلا هاوصوى- 8 ةظةينمل ها

 ة-عرلل نوكد ءهوأرم 9 00 !|!4_>احال ماك _:رخآ منن 'زمثتظد 2 داوأ |

 ال 1 تهل د4 :عربع|داقء:مدعتأةحارتسا الودع مان 4 0

 ١ ا 1 حلال دان سف تود هب ىحرت_!|هغي_صنال حام 00 5 ت2 ىلا

 ىأ(هلدب هلوصودل-هن) هريغوأ ئناهمأتديىفوأر جملا ىفهلءقناكامربغ(رخآ رحامون نه ع اوأ)

  0هل-هءللوط نكمل امهمنادمأ ءدادبو)ه اناقامىفا :.الفة_سالمىفدالدغأ صالاو ه.

 تاظقوثسا هاوةنوك:دقو) نورمسقملا هكذا ل1 داسمل اسست هلوه ل 1 ذك (هضعمق ناك اكل

 أمن مازارت->| ممملا فدو ماللا سكب الز اضرأهفعضاةراشاد- 2  رمعو ( مار ا دح ىلا فانأو

 (عااطام ءاغ٠ نه) هركقوهمل قرغسوهتهديام هل ضر ءىذلالجالىأ(هرغن“ اك ردصملا

 هل راعةسافرشلان « هرهس ع هد .اععلط» :لىذلا ( (ضرالاوتاوه_لاتوك امن ه)ىأرودهاش ىأ

 ةدل وة كموأ دعب ه4. رصتةراعت س|هق هو هنمر طق , وءالان هرمغاأمو ةوةرمغا امدهأتملا

 ةينامب يدير نمنا عر عقلا نمدوسالاط 2 د للا ط ا ىلاعت هلوقك غي ا ؟ ةملسلا وهوأ

 ,(ه _:طايراخو ) هلوقد اهعتبت ًاواهمد :رهاظلا ساو لاية دهاشملا ىنععةعلاطملا تناك و 1

 || اهير اثنديىفاهناب رسار خلا هنهوهرتس ىئ-همالهطااخوهجزام ى-هعةلمهمءارو مهوفلأوةمدعملا

 ةدهاشمنم) ةينطابلاه_با او>و ه-ءاقدست اعاك ..دارلاولق- ءلااهرتسا امتءمساسكالمقناو

 لود اكرتبل اىن-ععتر#م_ثان | ةرع اخ اهات :رسقأم ىذ تر 2 هك هاا هريمعتو (ىلعالا' الما

 نإ قا سدح عملا ضرالا ىلا هاعد ني->امومع ىلاعت هللا ىذرءادردلا ىنال ىسرافقلا ناملط

 لع عن ضرالا رهن هفرأ ىلءءاه_لاربطو بد رقحورأان ,محوزلانافرادلان مرادلاّتد-ءد

 ةقعالا دإ الامد ارسلاو هقرافيالفديقةرأومفرأ هتطوناى-عب ضرالاه-حورت_س فباصخلىأ

 تاوجتلا
 (هر-غناك انمار ادح_.لا ىفاناو تظقي سا هاوةنوكد :دقو) اليل ريك: هيلاريش:[ماباياوأااهذاما ىأ (هضءي ف ناكامئاو) :

 نانوققا لاف (ض رالا هتاوهسلا توك امنمعلاطام بئاحعنم) هاطغ وهملقالعو هيشغام ل>الىأع ءارلا مث ةهحعملانمغلاب

 ”الملاةد_هاشم نمهذطاب) جزامو طااخ أ ةمجءملاءا ار( رباخو) مظعلاكلملا توكسلملا ليقو هذطاب توكلملاوملاعلارهاظلا كلملا
 ةكالالا ىلعالا'الما دار أو ةزعوةرثك نووعل. "العا مدوجولاو فارع الا نءةعالا "الما لصأوءامسلا ةك.ئالمن مى( ىلءالا

اشو م ملرنمولعل ىأمهناكمولعا كلذءاوغصو نيد رقملا
 مهبردنع مهن

 ا ع يس



 ةرلكلاروهانالب ةدحؤلار وبوعرتكلا و ةدحتولا دو> دوةدحولا ىفةرثكلادو همن هدل ل كحامو ىأ(ىريكلاهبرثأي 0 نم ىأزامو)

 نمدعتلوىأ( مجرب و) هشبل ىأ( هال ةلدوصةملاودو_ىملارغ نءلوهذلاودوجولاة# ودوهكارو ىف قارغتسالاو
 را ىكدلالوةواذه(ما ا رصخعلات اق صءاضتقا نماكا يا داالاحملا) 3 مالا تاءلدتلا ةدهاشم

 ةسد#ملاضرالا ىلا هوعدين اماسي !ءادر دل اونأ نت ك هاوقوهو م'المري_غاضي ا دهاشا| نمديفرك ذامو هل - ا
 ابيق تاس ص>أىلعىأ تي ضرالا ارت هفرأ ىءءامسلارعطو سب :رقحو 5 نمحو رلاناف رادلا نمرادلا تدعب نا ىنأ اب ستكف

 109 عملا فىأ(ثااثهجوو): :ةراقء الفهد لص

 ىلاةمد ظعاا (ىريكلاهن رتانآن نمىأرامو) فارشالاةعالا' المان ال ةكئالما وأ امفاموتا اووسل

 5 .15لسرلا تد“ أ ٍلوهيلعىلاعتهتلا ىصدنالر هاطقا ا فالخهنان صل

 لا :( قفة لف) ءاوق ناك ن اولوهذلا ةبترع ءوثهدأ مدر هنالٌي ذب سل ة_ثهدشال زا هورعتالق

 (مار#ادح_لابوهوالاة رشدلا لاحىلا عج ربو)ه- -هول ند ظةيتساو هملن ى :«.قافت_ا وفقافأ

 ري-غفنصللادب ثءناك لسولهنا ىلع .ك1هدلحهسكو امأ ةرلا لاس أوةترتعأ لح ةلذأر ااذاد مهو

 هاوقىفاش : هنأقم_هوناكهعوج رى مونلال_سوهياءىلاءتهللا ىلص هل ضرعهنادار 1| سدلوهملءدراو

 ىذتقمداضو (هلظفل) رهاظ ( ىذءةم ىلع هةيقح هلأ ةيئساوهمو:نوكينأ) وهو( ثلا" هجوو)

 (هد.<ىرسأهنكلو) مارح ا دج _لابانأو تا ةيئسا مث هلو ةهظفلي دارملاو رسكلاو ختفلا ابيقز وكت
 م- يلع (ءايدن :الاأ ه ورو)ن 2 ءالوأسموهف 5 :ممانلاكهرصد ص غن أو م ذاح هبلة و) ناتاندا: معو

 ل .عنوك نأ هملعىل ةدقو(م مول مانت :الومميعأ مانت ق>) مالسلاو ةهراصلا

 نمةين 5” نهممنصملا هركذامو همذةد5 ”اوالدا“ عملا فال هنأ عمو ل سك _ءا ارمسالا عمان رو

 0 هوو عراورهاات ورلد 54 نالوكذام ؟كيالهللا ن نع تاسوسحلا غشت الكأ ها

 اذهنوك «:نأحصاالو ل" الا هاوقب فخصملا هم 1ع لرد انئابآ نم هيرل ىلاعت هلوقوهبودي

 لامدقو) اء فن ىدُ هال هناكرب مهما ع ضعي وةك الملاهدهاشنل هنا باو اوهرخآ ىلا هتالصّيقوىف

 نمقئاقملان مدنود_انامةراشث ءالايدارملاوة-يفوصلا ءاشمم م ىعل (تار امالا راهصأ ضعد

 مال_ىلادمعنب رعلا هركذأك صنلا# حي رص هنأ مهري س» :,نودصقيالمهواه ريغوةين آر هلاصوصتلا

 نك سام هلاوامم د رقملاىأ(اًذه نموحخلا) هامجو الا يباع صرتس الطعم

 حرش ف ىرشزلا لاق(هّللا نعتاسو سما نم ئش هلغ_تبالثل هينيعضيمختلاق) تع .>ه«-جولا

 هن وخ .:قلاو هلعفأ نم ىب ٍدياللاعقن نالتاسو ىحمهوةىاو دهن حت سا يح وتلا

 نحال اذ_هىلعتلسمح رش ىف ىوونل اوليهتلاخا رشىف ىءءامدلا هلاقاك سح>أ ى :ءعسح توم و
 وهو ومل_سوهيلعىلاعت هللا ىلصو لد كءارسالا نان ند دا( ذهن وك نأ عسل :راا 7 ١

 مانا نالمالسلاو ةالصلا مهماع(ءاينالابهالصتقوف) داع هلا لعن لنا نيشناو ورلا نيب فول مان

 ثيدحلا امل ءااناع او ددرتالب 1 .تكءأ ارسالار ومأن م.دعاهيقدنادرهاظو هتالصصتالو ىلصدال

 ةعقاولارومالاو لوب ا م :ناكفكلذل مالا اوةالصااهيلعو موم ةغجا موهير ةأحانمنا كالو

 معر نم «ىلعدرلاوهقر 21 ابا ٍهرلانيب

 ناي ايما ةارحإلا ولا
 نو كينأ) ! طةوه>ورب

 ةقيقح هط اع.دساو همول

 (رصاظلا ىذ:ةمىلع

 قرط ه-:مدافلاىأ

 هللا ىذر نسد] تن دح

 انأو هلوقوهوهنعىلاعت

 ىقانأو تظةيئساف هلوقو

 هاقوهد حب رش

 مانا قولو ىأ(ىق->
 00 دمع مامر | (

 قتدناكىأ (مهولق
 ةمكحلا لعلو ثيدحلا

 ناعمءد_بجل-ج 3

 هحور] هلك دمي > لمعلا

 هاذةكئاللادهاش نا

 نم م_مماع ضاغيو
 ىل> ال5 امريصت و هناكرب

 تال ب115 نيالا
 لاكر و هظساكعناو
 صعب لامدةو) هناف_ص

 ىو (تاراشألا باحصأ
 باحأ ضءبىأ (لاق)برلا توكامدوهشل باةلارضاحنيعلا مئانهنوك نمءانركذامىأ (اذهن هوكنىلا) تار اشالا لهأةخس

 تاسوسحملا نمئث) هلاثرسكو هلوأ مذ زوجوهئلاثو هلوأ حّتفب ( هلغشيالثالادصةوأامونامهدس ىأ (هيذيعضمغت )تاراشالا
 سكعلاب وة2>ولادو>+و نءةركلادوهشهنجتالةقرقتلاة- برم هنع لازوةيعجلا ةلاحىلا لصو نم نا هيفو( لج و زعهللا نع

 :ساوحلا نمتاسو لاو نيءلاةبوئرهنمرد|.ملاذا ان انآ ن مهيرغا ىلاعت هلوقل توكلالا بئاجءةدهاشم ماتم ماقملا نااضيأ هيو
 قنوكبينأ)نيمعلا ض مهنى اذه ضوالو)دسجلا يجر لاحةثيهى هو سللاو قوزلاو لاو رصبلاو عمسلا سجن ى هو .:

 ءاهقفلا ةءاعدنءووركمةالصلا لاح ىف هنال(٠ ءاوننالاب هنالس ثثو



 قو أعلاطمث أ: ”الادوهشؤ اا كراش :اوأٌف 5 ناك تام أةموتن أرمىأ (تالاحءام أ مسالا اذهىؤ هأنأك هلعأو)

 ه-> دوز 1 وعام5 هووككوودكو م ؛ هصء:وركشو رك سند ؛ ناك هنا ل صاحلاو اريحتمعوجرلا ا ار م هىلحلا ل ا

 يلي ءقوو (عاجطد ٌطالا نمت اهم 0 نعءانهمونلابريعي ْن اوه) غلام هيفنوكي ءاملوؤ: و هطق ناك هنايده اثىأ(عسبار

 عاجطخالا نءموةلابرببعتلا دبي وىأ( هن وةيو)ةريتعملا خستلاوةدم:ءملالوصالا فس تار ركم4ل قام.ثاذك وتاداءزانه
 هلسقل معو دي جاد عدمساو ريهش ممك ظةاحو هوريغدغلاب (ديج) ةفاذطالابال_مصولاب( نب دبع اورؤ)ث د دا ىف ىأ(هلوق)

 ديدشلا و ءاهلا عشب .(ماهورع)

 هاش ١الكد- 2كم

 تقل تاكا جرخأ

 امبرو عانانأانسب) ةءسلا|

 هباور قو ع.جطضملاو
 ءاملا مذب (ةددصه

 ةلوهلالادلانوكسو
 نياودو هدحو هاد دعب

 وأى و2 اىسقلادلاخ
 ظفاملا ىرصنلا دلاخ
 باده هل لاقي و دما

 داجو ىكْن مامهنع
 نبرب رحو ةمل- نبا
 ىراجل هذه ا

 هام

 ىدعأ نبالاق ىلعت وأو

 اركنماثردح هلق رعأال

 ةخن ىو ىل# الاق
 وهو هيله لدية واعم

 ىأ(هنع) حسك رسغ

 َّق مئانان اب ) مامهنع

 ىحندلا لاق (مي-ط لا ىف
 بابلاو نك نلسعأ
 مم ”للادح اذه ناهمقو

 هيداربو ى-اطيد_ فعل

 معظعالا نكرلا نم.ام
 هرادحن ممطحاملاه .طح ىمسو ( ع حطض هرج لا ىفلاقاكر و) هلوةل رجح ا هيداربهنا رهظالان ل عررو ماعملاو

 انلقو مان ما ىفكلذىأرنوك:نأز وكل ةنأف 1 منوك نآاهضمد ؤعدبالءا رسالات دحىف

 ام-مْدب رقي ن اال ا هت هلل | ىلص هنأ هما مقىأرنوك<نأزو<اذكو

 هرصمل ا ضاغامئاناه-ضعيىفز اف (تالاحءارم هالا اذهىف) مل_بودد لعىلا «: هللا ىلص ( ه| ناك هلعأو 9

 0 ءكااذه) ة كد ءاور(ىفة- «ةاولا) ل _سوديم هىلاعت هللا ىلص ىنلا نم

 0ث ب 7 ب( __ س22 22222222 لا

 دجألاةهريغو ىدهمئءاهنعو قلة وءاطعو نس ان ءئىوزرب ظفاح ماسا ممملا ١8٠

 نيب عم اذ-#بو نااظةيااو 2ع ؛اه_طع:ىقوا هيك سماه - يدب محا

 نيمو سدح هنا لي قه>ولا اذهو ٌتيداحأن هقفاها ه4. ةءقوىذلا ثد د4 نا ىلق قد تأ :!درلا

 00 تامل وايوةظفي ؛هنوك ديباعلا عبار هحوو) 0

 هندي ق اصلا عاجطضالاو ةئمهللن أ ؛(عاجطالان ممماغلا همر هنع ل رلاوذ_هىف( :4هموذلاب

 ةئيلاهذ_هىلءناكةمونلاابلاغهمو الل صاح وأ: ر اعد دا و «ذ ماقالو سلاح ريغ صرالاب |د> 5

 نمام_ْمابا هوو عاجطخضالان ,عمونلاب ريعباماري_هكذا خسنلا صعب قو هيلا كلما لوصودنع

 مزالي سدلوال-_سرعا زادع هنوك نعم هنا لاقاذإو ه-بلاة>احالرار "ا انهحورمشلا ضعي ؤوةسالملا

 ريغ دعو هجرت مدقملا اظواحلا مامألا ( دي ج نمد اورق هلوق )ليوا واع اّدلا اذهىوةي ىأ(هن و وز

 ءاملا عشقي (م امهنع) م

 بوست مةمسءأب 1 للان توولوهملا معلا عاق 2 ,ىذوعلا يح نيا ىلوالا اادبد ثنو

 ىأ(لانامرو مئة لامونيةسوشالث ةنسفونو ةحسلا لج رخأةقث مامادزالا ن منطيذوعأل

 دب :اورؤو) ىنءءام الدهب ىرخأ اذه وهران اذهب هريمعمق( ع جطضم] سو وهيل عىلاعت هللا ىلد ىلا
 هللا ظواملا ىئرصملا ىسقلادلاخ نبا ثدنانع ءايوةدحوملاوةلههملالادلا نوك بوءاملا مضي (ةيده

 (هنعإ ةيواعمةيدهل دا خسدل |ضءد فونت امو ْسد 2 اأو و سجل: سقونوامهريغو نأخ» .ثلا هلىور

 هلوةو) ق٠ .ةوتلاوهيقمااكلا مق (عجطض هرج ىفلاقأس؟ رومميطحلا ىفمئانآنأ نيب مامهنعىأ

 1( تسنوكيف) عحطخملا مثأن !ادا راانوك دب هدا اوما: لانمي ىرخالا هب اورلاىف

 ةقفح(مثا :اةثيه) 3 هطلاكلت ”(تناكاس! مونااب) مونا |ةثمةوأ ألو هلعملا هتهللا ىلص ىذل | همه

 اذ هنانم لءقام ١ طقس هللا !لوصولوأ ىقاذ-هنان ماع ذأ ركذاعودلاغلا4 ىأ( اءلاغ)

 ءا.دنالا رى الابهبال-صو ة- ها ار وب عال وسكر رنالتلملا هتف

 ىفانس ؛الفرماماضن ألواق 9 مارح اد>_تللابانأو تاظقيكساف هلوةامأوهايأب مالسلاوةال_هلامويلع

 هبراىأ(برلاوندونطلا قد ركذوموخاان هتادأت هزل هناىلامه_ضعب بهذو) هلماتفاذ - هه

 + وأن م-ُثدى كلا لاقي :9ى كلا نب نجرلا د-.عرصتوأو هوأن :.هفاضد

 اما)
 تيملابربد_بملاو هو دحا وامهادؤ ذه هلاخدأ ن نهىأث دب .ل| نعر>>هنالار ىمسو ىوغملاهرك ذامىلعتدلاءاننب وس

 اذكو ىأ(هلوقو) مارملا أ ىلاعتهّنلاو ماقمماو نكرلانيبام عرج نبأ نعو بابل ىلا ماقمل نيب ام ميطحلا كلام نعول مّشلا بنا
 مودلان) عاجطضالا ىأ (هتثيهىمس) السل اودالصل 35 :اءىذل اىأ(نوكيفناظةيلاو مئانلا نيب ىرخالاةب اورلا ف وقالو قي

 تاداب زلاءدهناىلا مهضعببهذو) كلذوحو قات سمو أ دعاقو هو مام. دقذا هدد و( !ان مئانلاهثيه) هشه كل“ ىأ(تناكا

 ىأ اهنملدب وأتادان ءرلا ةغص بصنلاب (ةعقاولا) ناكملانعونملاهبرق ىأ(برلاوندو نامماا ىشرك ذو ركذن«ىأ(م ونلانم
 ءارسالا ثد داحأ نهىأ(ثد دحلا اذهىف)تغتوىتا



 هفعضنالاذ_هةلوبقم قد رط نمىوراذا احصل |ىللس»ناه_.ةوىناحصلا لسرعو ع5 مل-بوهيلع أ

 (ةركنم) تر وك ذملا تادايزلا ذوق ىأ ( ىسهفهنعىلاعت هللا ىذر سذأ نعإ رك ىلأ هللا دمع نياوهو( كرش ةياور نمىهاما)

 هل ثوم ىفناكاما ةحيحدصلا ثيداحالا ىف نابلا ىدذا) هائلا رئاس تاءاورل ةفل اخ ةذاش ىأ (هتءاور نم) فاكسلا حدب

عب دادعين اكو لا هشه لو[ راو تاك درك (ةو.نلا لبقو) هنع طرمدنءةرعىأ (مالسلاوتالصلا
 ءردص قش تدأ عز ةنهني

 قم تير قو وذلا نأ ىلوو-ءلاهنح مدا(ك أضر ءارسالا دمعمرد دىش:نا دعس الوأر قاةر وسردد لوزندنءءارح ليك اضدأ

 د رب مثنك-ا نا-الاو ةمكحلا لان الاون اطم_كلا ظحةلازالل اوال ناكو ىولعلا ماعلا ىلا همقر دنع هريك 0 6

 هللا ىذرة-كثثاعشي دحنمامويد:-مىفثرا<او ىملايطلا ىوردتو اذهكلا:هاميةىلوهءلاهقفاون او ثيدحلا ادهىقكلذب

 وأمثعنياوهوىثااىوروادحت :رهاظة د ءانموءارسراغوؤ ولا مالسلا هلع لد ريد ءىعمدتع ىرخأ# رمعقو قشلا نا اهم ءىلاعت

 ني رخاتالا صعب هبقعت نكل تدم. الوةسماع مىور و ؤالق_سعلالاةلئالدلا ىف معن رة رخآب لطملادبععم /ةدقىف اهوحن

 فرد_كلا ىدةصقكلذىلا مذاذاو تاقةنم نعام مءىلاهتهللاىذر سابع نيا ثيدح نم م« نوبأءاورلاقو
 نوكنت مانملا

 رك ذا ةىأ(ا!د-هف) ث عملا ىو رب و( ثعبملادعبناكعاسجابءارسالاو ثءبينا لبق ثيدحلا ىفلاق)اكي رش ىأأ( هنالو) ا

 ل ه4 < 3 ع 3 اس . .1 2 كى -.

 كيرش قي رطنهىأ(هنعرلاعتهثلا مما ىذر سن هي اور ف عقوام) ف ع ذي ىأنيه ةااوأن اهمال نم( نهون)هلك
 ىفىفالقسعلالاو ركل ِ 6

 تانك نم جار _ءملاداب راك_:الاواةلطمال(هتباور نهةركم ى-هفهذءىلاعت هللا ىذر سذأ نع كس رش هياور نءىهاسكا)

 مهضعب ركذئسا ثع 1 38 رشوهاعثلل غلاك اوهانةحءوس مغتماهثءاور وهونيث دما عاطص وأ ىوغللا ءانعمهيدارملا

 ةل-هلردصلاى عوقو || هس.اعىلا-عت هللا لصءرد_صو هنطد ىأ(نطبلا قدذا) تدثي سدلاولاو هريغو نابح نبأ هيك نعط
 حةوامالاةوءارسالا راك ةميلح هةءضرمدنءوهو( مالا وةالصلاهيلعهرغصي زاكاء ا ةحي>صلا ث.داحالاىف) ملسو

 2 ىاق و مامالا نعمد_ة:دقوهءاو رلا هذهراك_:اهجول نا اذ_هسانالاهر وهطظ لبق ىأ(ةٌوكلالقو)

 لعد كلذقراك.:االو هدها.ث هو ارعملا ىلع ىو هثعبمدعد ىرخ أ ةرموةو.ذل] هيدا ةرع ريترم عقو شا | نا هريغو ىليهسلا

 ش 7 0 (هنالو) مد-ة:6 تدل :طهنالاقرح>نيان الا مونلا ىف ىرخأةرعو ءارسالاة ل ءاوءارح وةميل
 ولادح همكع.] المع 2 2 5 د 2 .ّء : د "ا « (- 3 1

 للك 1 ءالرلاو ' ءارسالاو شع نا لبق ) هنعىلا«ت هللا ىذر سنأنعماور ىذلا( ثيدحتا)اذه(ىفلاق) كس مح

 : 1 3 : 2 هلكاذ-هذ) هينمالاكلامدقتدقو ثعبلا ىنععىم .هردصم(ثعبملادعب ناك) نيد حملا نم(عاسجالاب

 5 هه1خ> 5 - ا ِء . 2ع مه 3 5 8 : .٠ 2-٠

 0 هدابرلا ن 3 ةياورىفام) فعض ىأ ن هوفه_فهوأو هنهول'#يهنالاهفيةختوأ فعضا ىأءاملا دي د_كب (ندو ا
 ل نمالةدد_عةمقرط نم ىأ( قد رطري_غنمنيبدقا ذأ ناعه) ه-:ءّل رشاهأور ىتا ا

 كنمناطمشلا 0 ىلإ عيدا ص ىنلا نءرذفأوةعضوص ني اا5 هباخصلا نم( هع نعداوراعاسا ا لا

 نسمز قاذه ناكو

 ردصلا قش مقوم ناطيشلا نمةمدعلا نملاوحالا لك أىلءاشنف ةيلوفطلا ( ىنافش -5)

 ى 7 ردا لاو ع تابتتاو ا تدعلا+ 3 دو 20 1 لاقو ىسمتناهعرش ىف ةثااثلاةرملا ل وصح غابسالا ىفةغلامملا لسغلا اذهىفةمكحلا نوكتنأ ل متحي وةاجانلل بهاتيل ءامسلا

 ىهمنن اًةومنلا لثالد ف ىويملاو .«نوبأوهدنسمىفى ءلايطلاودوادوبهبرخأ[كةثعبلادنع عقواض, أ ردصلا ىشناورذ لأ ثيدح

 قد رطريغ نم تدثدقف كل ذك سدل وكب رش نم طيلخت هناا معداو ضايعو مزح نياءارسالا ل مل ىلا عوقو ركن أدق ىقارعلا لافو
 ىأ ثيد_-ىفاضبأمم ركل اردصلا قش عةووا ذهريه اش هةأ: ةياور هنالهراك نال ت فمان ال ىطرقل !لاووني>يحصلا ىف كي رش

 بحاصلاقو ىنالق_سعلاهركذدن_.لادثاو زؤدجأ نيهللا دبع دذع ىهو نمخ_سرم عنيا ناك نيحهسنعىلاعت هللا ىدردرب رش
 ناعم) هروح ضو ةراتلا قءاو_ضلاو احلاونابحنءاءاور نيذ-_سرشعنباوهور د_صلا ىش ثيدحىفتانعبلاتاي الا

 ىنأوةعصعص نبكلاك (هري غنع) ثيدسحلا ىث (هاووامالاسنأىأ(هنا): ريسثك قرط نمىأ(قيرامويسغن مني قاس
 ود مود



 (ٌةعصءص ني كلام نعإ هنأ اورق ردقكأ( : (ةرم) سن أىأ(لأة )لة طساو رع نهىأ( لسوهياعملا عت ىلض ىذلا نفهعم سو هنأو)

 نمىأ(ك لا ىلع ةعصعص نب اكلام نعهلعل إم باتك و) 06 وحلو هم قات الاب ةءاحصل أ لد بارع نالرضنالاذ- هو

 ىرخأود->او ىلافاضأ ةر اد اك جان 1 نعمان م عنمالو ( ثدي رذونأ ناكةرعلاةو) س:أن عىوارلا

 لدعنا نع لد_ىلا هن ةمالانيب فالخالب , هل دش حيض ج ارعملاثيد_>ليلكالا وك احنا لاوهناركذ ىلحلا تأ أر رب دتفر 2 ىلا

  هةد_ٌصعب ؛ورذ لأ نمدضعي و سو4- .اعىلاعتهّللا ىلسدو هلأ نمهضعب عمس دقو هذءملا أ هللا ذر سن ىلعهد .ةتاباورلارادهو

 دقفأم) ريرجنباوقدسا ناد اوراكىأ( د ثلاعلوةامأو )د عىلاءتهللا ىدرةرب رهشأن ءوّضق , ولاوةءصعص نما ىنعي كلام نع

 (ذقني نكن :ملاهتالةدهاشم ن عه, ثدحت لة شئاعف) م اكدملا ةغمصب تدقفامة, | ور وهو ىحدلا ل صأ قول وهل اةعِم 5 .(مدسج

 (طيضب نمن-ىفالو) لس هيلعلاعت هللا ىلد هل ىأةجو زةخس ىو ةفاضالاب مرا (هج -و ر)ءارع هنالا عقوذا نيحىأ

 اهرمك و هذ ىحوملام هه

 ةكاي تناك ل 6
 رومالا طة نمَنْسَق

 تدلو نكمل اهلعلو)

 كاتىألادلا مضب (دعب
 ىفاللا ىلع)ةءاسلا
 ىل_ءءانبىأ (ءارسالا

 ءاملعلل عقاولا فالخالا

 ناك ىتم)ءارسالا نمز ىف
 لوأف ناك ءارسالا ناف

 ىرهزلا لوة ىلع مالسالا

 (ثعيملادعبهةفاو نمو
 لدب ثعبلا ىو رو
 (فصنو ماعب] ثعبملا

 هل_هنامل فلا حوهو
 نمهنعماهيقىوونلا

 .ماوعأ ةسمالو د_ءبهنأ

 ىف ةلكئاع تناكو)

 تنبإامهزىأ(ةرجفلا
 ناكف(ماوعأ ةيناوحن
 ل-ءقاذ_هيلءءارسالا

 ما اوعأ ةئالث وحش اعدالو

 اماعرشعة دل ةدعمل ا لعب ,هكع ثكمدقذا م ضنو

 | رسالان اك ليقدقو)

 هلزيظنال ىذلا بي رغلاردانلا ف الخ. #تكلارب؟ نوكتهإ - منال (سهنا) ندحالاو كوالا

 تتحسس سس سس سس سس سس سسسسجب

 نيكلامز عةرملاة5) هره-غنم هءمسهنالن ايب : ( ل سو هيل عىلاعت هللا لص ىننلا نم هعمسإ لهناو)

 ىرتلان م ةراعم_سمىلءلق 0 نم( كسلا ىلع ةعصعص نب كلام نعهلعل ل- سمرامك قوةعصعص

 هضعد عمسلقو 52 هذا ىذرسنأ ىلعجارعما ثيدحرادم مك | لاةوامهمف عوقولامدع عءاح

 (ثد- < رذونأ ن اكةرم) سنذأ(لاقو) رب رهىنأ نههضعد ورذ لأن ههضهد وةعصعد نُءالام نم
 ا ا يا ..وهيلع ىلا هت هيلا ىلص هن ءقداس اء رع الا ثيدح ل قش ىأ

 ةياور4ي .5نامدقنو ورب رح وقد>سااذب اا معداور ثد دحلا اذهو وانا لق اهدا نبغ (هذتسملت قاس

 : نءوه,ثُتد- 20ةشن ىف)لوهجلل ىمةباو ورأاهذه قوه للعأ ةالدا :سالاواهري مضل دانسالا تدةقام

 . اهمالز هلوةبهيلاراشأع اهتدالو لةوأا هج وزرتىل 5 هاكك ناك هنال لا هللا ىلص هل (ةدهاشم

 لو سرس قالو) تردي لا هتهقالص ل(ةحوز) مزمار مالا تقو ىف ىأ (دمني حن كل

 راع ىموهق اهرغصل اهرييعمدعل ناقتاو طيضنسذتني>اه :رعوامس سن : ل ىأ ةيقوقلاو ةي فلاب

 نءهب تدح ىقوأةما ىمكسلاهعةياو رااؤزم .مئلاو لعلل ظفحلاو ةلاسمالاوهو طءْضلانم

 ]| تدةفام ةنالفوأن الفلاةىأربدقتهيفتدقف امك ءاو رلعو رهاظمالاد_ةفامد أو رىلءةاه رع

 دعب ىأ مضل ىلع نبم(دعب) لوهجلطانبلاب(تدلون :ماهلعاو) لبق [كدعبلا هي اغؤوهو هرخآ ىلا

 انهدارملاول_صقئملاوىلدةملازخاتلا ومدقتلا ف نالمعتس ول_ءقدّص ىهواهعوت و وةصقلا ذه

 [ذ_هافام ذي نى ا ال لع حو عت ثلامعتساوهوداضتلاو:ر واجلل هعوقونامزدار او لوالا

 قميارسالا) 6 ز( ىف ف الخلا ىلع هنأ .سهايان اهريغنعه.تثدحاموكو قايسك تش. ملذالوقلا
 (لوقىلع)ةرجهلا ل ةةكع(مالسالا لوأ ناك ءارمسالا ناقناك

 | نمو ىرهزلا) باهث نإ منيد#

 نكتملاذهىلعف(م اوعاهيناعتنب ؛ةرحشا) تقو(ىفة ثئاعتناكو فصنو ماعب ثءبملا دعب هقذ و

 ةنسسوهت قو ىأ هيثيقوت ماللا هذه(: ةرجطلا لبق سلع ارسالا ناك ل ءةدقو) ءارسالا نمز فتدلو

 عصإلا لوقلا ىأ (هبشالاو ماعب ةرجحلا لبق ءقو) حيراتلا لصفوددعلا باب ىفةا>:ل| هل كفاك سجن

 ةحملاو

 وهو ةرجفلا ل. .ةىأ (سخهنا) رهظالا ىأ (هبشالا وماعب اهلق ل قوةرحشلا لق 2)نينسلا نمىأ( س

 ئووتلاهنم ز>ولوالا علب رلاؤ لوةؤهرف ملسوهيل عىلاعت هللا لص هي :رسأىذلا ارهشلا ىف ف لشحخا مهن :ءىوونلا اكحال فلام

 ةضورلا ىفاض:أىوونلا همز و بحر ىف ليو ف:دملاىذاقالاعت ده رشف اضيأ مزح هيورخ؟الاع 5 ءرلا3 لمقو ىواتعلا

 :ناءاهقغلاو نيثد_غا نمفاخ اوفا بلا مظعمو اذهلاحلاب أ لاهتهئاولاو ثق ىدرواملا لاقوئاضمر قىدق اولا لاقو

 هلافامر ات ىذلا اوةك؟ناك هنا لععاجالا كسلا لاق 3 را رولا رك ل *ءةتسل ةثعملا دعد ناكءارسالا
 .اهجويف ذ هنا ةينودجلا ةركذستلا هتنمضت الافتحاالولاةلوالا عب رلا فوهوةن_س ةرجملا لب ةهناى طا .مذلادعوبأ انس
 ةعديهثمنرشعلاو عداسلاةليلنيي رصملاءايحاو



 تنوي راثىةةا:الاوقالاوةلدالا ن مدرك ذا هدارعن وكينارهظالا اوىحندلا هرك ذاما:مهنوك لا طبالا ىأ(كلذإةجحلا و

 ىأ(ة-.ثئاعلالذدها تملا ذاؤ) اهتل المدح قدحأ عقب ة.الءلاهتلاطا نما عصاي ؛ رضف(انض 0 ءملا

 18 ماكتملاءاتب ىأ (اهريغن ءكلذب تثدحا ما ىلع د)هدعب وأ هل بةتدلو ءاوس

 لد ججاوةلدالا طسبا:كلا|اذ_هىاندو صقم سدل ىأ( انصرع : نمت سلولوطت كلذإة حل او)

 لد ؛وطقلامدعوراصتخالا .دوصةمزادار او الدبل اوت نإ عقلا هوان عصا كاتم

 ةليل ناكهنا ىفر حلا يسهاربالو ةىدنعا ومص ةريثك هيفلاو ةالالاورم_بملا نمال قدما فك هليصعنو

 ةسمك م دعد ليقو نس :س سمك ثءعمملا هد ل_هقوةةسدور > ملا لءةرخ" الاعب رنه نب ريشعو عمبس

 هناي ءرشنءمل-هىفومالسالااشفدقو ل_سوهيلعىلاعتهّللا لص هيىرسأ حس |نبا لاقوارهشرشع

 حجرو هني دان اك هنا ةثنثاعا قواك ماثم هنأب لولا ىلعالاهج واذه عصدالو هيلاوعو نا لبق

 اذه ف هطوةنس:ةرجملا لبق هنا ق>سا نبا لوقو ننس سمة رجهلا لبق هنابوقلا ضايع ىذاقلا

 لةأ:دعت رجلا لمة تنام ى هد دل _سو4_لعملاعت هللا ىل_صهعمتا صاع عدللا ىذر ة<د_خناب

 ناك لسوهب اعىلاه: هنا لص هنالدراو ريغوهوءارم مالا ىقالا صرفت ل ةالصلاو نينسثالت |همو ليقاس

 جرذ# جرخهاوسلوةلك ناهح+ -رت ىقانل ةح4اوا مو فال ىلع س. خلا رمغةالصءا ارمسالا لق ىلصت

 رهش نما. ءدهمليل همق ني عىل رحل لوقو مولان ءال_ذفرهشلاه- ةنيعن ل هنالديدحتلا الري دعملا

 ناريخ ضراعتاذاوةذ-ةرحملا لبقرخ" الا عب رنه نب رشعو تس ل لاعفا معين عز

 ءاهعقلاهيلعو لجأ نمابلق وأو انهذرض> لص ملا دئازةصقلا ىف لي صقشد هب وار طاح اء مدا

 ىلأ: «ني..:نالا مويءارم مالا ةل مل هل ءترفسأ ىذلا مو« !اونملد صل دل ىالجا تحد | ادا ةداهثلاب ص 2ك 3

 ا اما ع .:رلوافاعطق سا هلوأن اكنينثالاموهرهشلا نم رشعىفاثلناكاذاو لوالا عمب 0

 وأ ةعدرأو أ مايأةثالث اما نيم دااومم نمت مسن منيب اهم نس مود لك نيب نال نم :ثالا وأ دح الاوت دسلا

 لد و هدو هدارؤ اهل .5 ىرأ |هقق هولا نم <« مو سس سلك ن«ةفقولان وك -:ال]وة-بدش

 مدا !انوك دقو عدارلا ن وكي ل ةعج || مق مهعل نما : الاوان 0 ؛اااهمةعي هاو رسما اتالامتحالا

 ءأ رمالا نمز نمروك دملا(كلذدهاشت ملاذ )ان مدد ةدقو هك داخاخ [كا نص لاو مام ١ك 2كالذو

 ةرادضلا نوي( كر ةنعشللاب تدد_حاواىلع ءلا اقم (لداا معى اعتدللا ىذر(ةكئاع)

 حجري لف) هرب غني وهب قد هوم هناالا نو" :دغاهءاعاضأ حو عب ءاحصا|تالسمنماهث يدخل

 ةنوما *مدعل ل د ,لوه#ن عا 3 ق ٍدرلاهربخ ىلءاهريغرمخ حد رمق لوة.نارها 0 .عربخ ىلع هريخ

 3 .دح ىف)اذهاّممناعمهل صالان رافاح رص ىأ (اصن عفوه هفالخ لوقيا هر .غو) امساك اهنع

 ىلأو ةعصمص ركالام ورذىلأ ثيدحك (هرب_غو)الن ا امم كيدحا م ة>-1قو 6 :اه

 ِك دام .ةيرصربءاذهلبقىذلا ل-هقلا روك دلع : أه همأآثيدحن ا هيلع لق دوو هرب ره

 ىعع ضار 1كم . ردصا|ىلعيوصةه(اضد أو)هلدجوالر هاظاا نءلودعلاوهيفرهاظ هنا عقديو

 نءهن:مىفا ل نيث دا دنع اسمع( تبا )و هد_سج تدقفاما ذوق ىأ(ةثئاعش د> سدلف) جر

 1 0 دادطلل 12 موتة هيدر اي

 03ه ببلادنا ذذأ|||[ | | |[ | |[ [ |[ |[ | | | 1221 هد-سل .:دمدش سس سسسسللا

 ىلعايقأب اه ريخأن مل وعل هناك

 كلوقكىل والا هنرو-ص

 ىعدالاب رعهده لاق نأ

 دم رلاوذ لاق هك ا

 نوعجتني سانلا تعوس
 ىأس انلا عفرب ميغ
 َّل وعلا اذده تعمم

 * كف

 تنقفان ةنزلق وأن الذنم

 هللا ىلدهّللالوسردسج
 مث مل بو«ياعىلاعت

 ره--> ىلع اهريخ حدر

 هلامتياورأ ىأ(اهري-غ

 مدسسعللبلوه#نع
 لودي اهريغ إل نوبل
 قاصن ع و اممهقال_خ

 (هريغو ئناهمأ ثددح

 مأثيدح هربغىفو أ

 رذدأثب ل ياه

 همءصعص ْن كل 7 و

 ضارد_هم(اضأو)

 ىءملاو عج روداع عع
 سلف ) ادواعمتلثو

 هللا ىدر ةدئاعشسدح

 تدقةفامىأ,اهتعىلاعت [[“

 تعمد تلاواهن

 ىأ (تباثلاب) هدسج
 حداقل ثردحلا ةءاأدنع 7

 نياهيف ءذاامعمد:_سىف

 هيةماك.ت 0 دوو قدس

 ثياحالاو)هريغو كلام
 ا

 رالف كا

 وجرت أآىأ(تنث

 حمم م د

تففصفف#77ت7ت7لسل بيييت77ب77ب7ب7ب77+لْللل
 |اتئيبيبتح

 درك اك( تن) ارد ” الا ثيداحالاو 0 رئالىأ(ى 00 دك هحسن قو (اس)اهث :دح نمةد اورحصأو

 ىذلا رعي د ح يندنالو ىأ لوعقملا ةغيصب (ةحد هيف ةترك ذامو) ىدب قوهوالا مسوهيلعىلاعتهللا ىل هللا لو برب ىرسأ امىأ

 حيحصلا فامهدورو مدعل عده .ةتركذ



 امعتد ةءام ثيدح ةدك مدعب ةنذؤمةبلأح لج( ةزيدملابالاا ممل ديو )هدسح ىأ(ت :ل ذمه اع ثيدح قىوردقفاضنأ و

 ىورو هتدقفام ثد «د_-فء_ضضدىأنبهجولابى أ( هنهوب)اةحالواةباسلذ لكوىأ(اذه لكو) اءاجاةكءناك أ ارسالاذا

 حتشب(هنااهلوق حس .كهيلع] د: ىذلا لب ,) رظذ هيو ىزاجلاهرك ذةءااربمضواولاب وهدف تملا هكو واولا حت ه2 د هنوح هوو

 ناكمءار من ناىأاه مدكور

 أ هركذت لامانماهدنع

 هور تلال وكلا
 لاق دقف ليقناف)اسانم
 داو غلا يذكامىلاعت هلل

 هآراملل_عج د25 ىأرام

 ٌرصملا ال ىأ (فاقال

 لعحلا ىأ (اذهو)
 مونانو ردنا ىل_علدي)

 نع ف طع عفرلاب( ىوو
 قىكدلادعبأدقو 0

 فطعرحلابىحو وةاوق
 ىواب ور ىأ مونىل-ع

 نيعمدهاثمال) هاف 1

 هناىل_ءال ىأ ( سدو

 سح>و ني _ءمدهادم

 فطع وهذ ىرصنت

 ايودالىأ ب صن ةدهاشم
 ل5 16 ده اعم

 فاض ا ررعأو ىناذملا
 ةهلوب ؛ وى” اهنأر ءايهيلأ

 ىىأ (انات) و مال
 ىأ(هلباقي) هنعباو 4

 ىلاعت هل و4 طراعت

 (ىتطامو رصملا غازام
 امد هآرامع لامام ىأ
 فاضأدقف)هز وات

 ,دبلاىلا)ةيرلاىف(رلا
 5 رهسفملا ىل- هألاق دقو

 سك.ءةخ.:ىقوبصنئلاب( (نيعلا) عت ةرلان( بالا مهول ىأىأرامداوةلا ب ذك اسملاعت هلوقق

 تناكولو نيءابور)ءارسالا ليل ىأ (هنرل ايت ر وكي نااهراك_:المدس) 20

 0 :.د--ىفىوردقفاضأ أو) نذ-هرب- كيرا أ ثدداحأ لب ج-.-صلا ىفادربإ امهن امهنال

 لغو ( رمايك اهريغل دال اوهحللءان ءلابدةفامىورأك اه ريمضا مولعملا لعفلادان_ساب( تدق ص

 او ذل و لوا هددعتدنل ة ريغصى موهكع ناكءا رسالاو( همي دملابالا سو هيأ ءىل ات هللا ىلص :لااهم

 دعبلاةباغقاهريغ مالكة اك>هنوكد وأ اذه نمت هاعاثهلب واود دك مدع ىلءل ديا ذهوةيلاح

 :ىأفيفختلاوديدكااب(هنه وبل رخانامو ق ب_باماةحالواةداسروك ذملاكلذىأ (اذ-هلكو)

 حصام ىأ (املوق حس. كاع 4 عي م دع ن هرك ذام ىلع لدي ىذلا ىأ (هياعل دب ىذلا ل )هفعضد

 لهل( هنرأ رلءانو راهراكت الغ رمل | هلك )عا ارمسالا ىأ(هنا) ىرخأ ةياور نما ,معىلاعت هللا ةراهمع

 ولو)انايعهن درب لمناالا لسوهيلعىلاعتمتلا صدد تك ىرعم ءأهناىلع هاذه ناف(نيعاب ورز ءارسالا

 نايعلااب , ور مالكلا امنا: راي! نال رك اناء امد :عاءارسالا ىفانو هرلا (تناك

 فلاةابتعا ورعرخ 1الوقا نأ ىلع لداذ_هورك ذامىعلس الاءالذ ىف ايعازمت امن ىالكاو

 مام اضق انمي. هناا وق صر سدلودرك ذّدفاوق لما د ق.ساميف ءاوقى: :ءماذهورهجشا ا

 مدع هئثاناهدنعامانم هنوكلدي همنا ن مليقامواه ئرخأةياورادهنالاهثيدح ىف نعطلا نم
 تد'أىأ(تاقالهارام لء3ىأرامداؤغلا ب ذك امىلاعت هللا لاق ةظقيهنوكدر ىف( لي :ناف)رمدتلا

 1 ه رد_صماموزخأ ناعم هلو ب1 ةلاون )| ”ءعدا اوقلاناىلاٌةراش اهيفوهوراهةلاعورصبلانودسمل ةال هب : ورلا

 هناىلعلدي)روك ذملاو 1 لدلك( روز كدلغال نحاس يارد 2 : وأ ل_ه< ىلع هروركاوزاحتأو

 ق(ماناق) ىري_سغ فاعلا ءىرصن( سحو ني- ءةدهاشمال) مونىلءافطعر حلا( ىحوومونان ور

 اضيأهضراعبالهناىلاةراشالا امو جاجة حالا ةبترم نع طةسفهطراعب ىأ(هلباقي ( هذعباو 4

 فاض )ان ةيثو اتت ألب ةققحتملا ةب ورلات ءز واح ىجطو لام ىدهكعاز :(ىطامورمصبلا غازام)

 هضراعبالم ”>وأث ةءمىأ هد وانى (رب غلا لهألاقدة)اماضأ هلو أع :(ورد 1 رلارعأ ىأ(رمالا

 لوقلالؤقموه' (نيعلاسلقلا مهول ه اذعم(ىأىأرامدا ْوْهلاب ذك ام هلوق) رمسقت (ىف) هم هقان و

 بصب هنآل هاناثلوعفم( ق7 اريدغ) هلوقو هلوعقمر ود منيعلاو مهوب ل- ءافعوؤرعباقلاو

 نيعلا نم لك زو هناحورشلا ضعب نعل ة:وةلهومءاروقيت 22: ةموةمحعمنيغدريغونيلو ءقم

 فقوتل>؛ سلو ىفاسءا:لاهمهف ىف ف ةونورح انوأ مد: لءافعوذر ااوب_صنلاو عقرلاب لةلاو
 ىرتدقنيعلا نالةة.ة4|ىلءامهفوقولرخ" الاامهدح ىف لاذ ذ1ناقفتم ةريصما اور ناداز رمان ال

 ناىلل_ك .|2اوهفال_ةدواشفايشث_قلارو_صتيدقو قةدتمري-_غهناو هفال_خ نيكي :متامأ

 ةي-ىلقلارومالانا نممل_ةاموساقلاونيءلاه_.!لءاطاوناةقدما رعأ ل بايذاك الث سدل هآرام

 قيةوملاف(ل-ةو ات ورقدص ليإإ_سدل رصبلا ىلءاهدر وب مالوأ ب بلقلا اهكردي

 اذ_هو (هنيع هنأرام) مل_بوه-اعىلاعت هللا ىلص (ههلقر 1 0 :أام) اا عئدو اهدي

 تدارك

 نو كيف ىأ (هنيع تأ رامدب 15 ركنأامل ةو)ديدش# هلا ةءارقودب و و و(امتي 00 3 أ رامةةينق>ريغ ىأ ( قد ةحلاريغ)كلذ

 أو تر عأ ل ىأرا1 يلق ل يول نادل قامو ءهلصاحو دا ارمي أ حلاعت هللاوداؤغلا لال موه ١ ءىلاعت هللأ ىبص هم ملااعجار ىأر ريم

 تيأر لهم م ثيدح ىلإ .ادياءناثرصنلا ىلعاهدر وب مالوأ بلقلااهكردي ةيسدقلارومالاذاهريصن هقر ءامهؤرعدقذاي ذك هلاق
 َِن راو كاقدس رهاظت لعل باقلا فن اجلخ نعاولختالو ىحلدلا هر رقاذك ىداؤةي هتيأرلاو كير



 قىأ ( ك1 ١ ا)هناطاس ا غوىأ( ع) هناشمظع ىأ ( لج هبرل و هيلعىل اع هلل هللا لص هدد قرامأو) (لدف)#

 هب 0 لعاجلقو رسم ءلوق ةوأاهعوقووا موك ىأ(اهمعىل !اعن هلي ىدر“ ةدئاعاعركناف) هرصب نيد ىلإ هدوهناحوس هاه و ور

 هلاك ةءب)ثددحال ىأ( احلا كلا ا دبع ني جارس نيس اوي ايده ةراكذلا» راد ء”اعاهتركسناف ىحدلا لصأ ىفو

 خلل فلاذكو هو جار ني ْنعس اونأ هلصأ ىف مقوهنأكو وجار مس 02 داعلا وهدونأ هلوقف قىلحلا مهووشللادبعىأ(ىنأى 0 ك1

 ةروسك م ةم>» من ع رمم : هم طن( ثدْعمْنِي سنوب ىذاتلاا::دحإ امهاللك ىأ (الاق) دي دشن ع هد ( ب 5 ءنيمللا د.عوبأو)ةدمتالا

 1 بدالاو «لعلانروه ثمر افصل نبا, فرع ى» ادزالا ثءغمع نيدهم نيهللا د بءنيد وب وهاك ا ام: 3 لاؤددل# 2و ةينحد5

 ةعاجاو ذاتدءاولاوبأ ث .خمنيد م نبمّللا د بعْنِبس ذوي هنباواناتك ةممأىب مانا راف نم

 دهر كباب عمسةءطرقب
 ىثرةلا هوا عم ْنأ

 مازلالا كرت_ثمهنا ل-يقام طةسنم-:, ؤرلات وبث ىلع د.هناباو4 الص ناكاللو اباوجو

 هككشش» ناطر ةعرنو لفن ةيئو وتل ءازطبل هنادارلا نال نيئاولا قاتل سا
 هانيع تدهاشام فالخهمهونومار أميق

 وبأن «عىو روى !هصلاو هن ةرلاوهدسك أ رمسأ قةظشي هلي عل  (ل رع نار كرس ء: هللا ىلص هل: قرامأو لصف )#

 فدخل 8 0 أ كرا كرر خلا نات [ هنو هنا زي ل تعال اوان رمادا مص لاب صح م

 هلاك مرحْني 21 واو رهغر دصملا ثدن ان نالذ :وراربمض ركذ ذ(اهعهللا ىذرةكئاعهنركذ ”افاهمق فل ا ار

 لضقلاوبأاث) ىديملا هريغ 0 :اوهرهاظى هو اركان خسنلا ضءد قوى ةاكعوت ولار ا.معاب وا وارسعم

 داصلاريسكب ( ىلةصلا مي- جهر 1وهففلا ةلمهملاع ارلا حا هوني سلارمساكب ( جيارع نيس لا ونأانتدح) هلوقب صلاه ا ا

 هي فاغلانوكسو ظءاح ماماوشو ىذ !| دمعي ىت> نالقد هد ةممسلا ههار 5 -امالعالا ىف هللاد الملا دا ما (كلاادبعنبا (

 0 هر زحةياةصولا مااك- !امدق:(هيلعقءار 3 د املا )ردقلا ل اج ىوغارب زو ديلا تفل قت

 هرك ذي رغلارع رئازح نيسنوب ىذاقلا انت :درحلاو تيدر تدع ع( عقلا ا , هللا دبعوبأو هنأ ىندحلاو) هيق

 | الاؤ_هدروأوه-ملعهفطعي وامانمهنوك لاطباججح هجر د,لارهاظامهضراعتلو لبقأامسد رق

 ردا ناب فورءملا

 رسل نيراعلاو

 ىفطءضوهري_غو ىاحلا راك نر لا تلم و2-4 ادلب وةتك | بأ ةيشحش |ةأذ اود هجعملانيغلارمسكو ميلا مضب(ثرغم

 داصلا مدد خلا صدد ةنسسج رهف دلوراقدلا نيابفو رعملا ىراصنالا هللا دمع نب ثرغم نيد # ني هللا دبع ب سنوب وهو
 تاكداخل نيإ ةطا 2 لاق) ىلوالا ىدا <نمنامماءا هو نيثالا ونينثاةعبسةبطرقيىف ونوةئامعد راونيعدرأو عمم

 101 ا دأب هم ءاةصلةمسنةروسك- ا ماللادبد_-ثوفاقلاو نيس نير 2

 كرك دارو را هدو نطق دل فوط مر ني :(هد- > وهيبأ نع تبت نب م ماو نب تبان اذ خادحلا5) س انزل

 تايوتا لاو ماللا را 0 ءهدجو هوبأن ءىورب ثء دحلا بير ءقلث للاب اتك فاؤمتبات نيمساةدموبأ
 نيد ونيس#و سجن ة:سهونأ دووةل->رلاو وب كااومداا اا ؤناكرتشا ماقوتبات ناكو هيلع

 رو رااوع (مد[ن دوا * لح لاو ىلع ني هللا دمع اذهدحالاو )هثاعالثو نمذت | ه_سةطس ةرسسد تامو

 ةنسدلوَهْلا ظاحلا ىدعني عيا ني حاراكا ني( عيت وا هد لاوز ناموا ناءةنسقوت

 كوع نب ل « دامي وه(دلاخ فأنا نعإةث مونيعبسو 5 0

 0 |تنكس !!باحأ هل رخأو ةثامو نهب رأو ءتسوأ سجل هنس قون وك !!ىلحتلا

 فاهلاو داصلا حّتعب

 ةففذم ما االاوا مهريمكو

 نيتبأت ا 5 أهم

 2 أ تيان نم مساق

 تبان
 ىراخ!اه-ةعو .ةعاجو شا« ع ركب ى أون هيعنبان ,ءىو رب ىوز موغ م 0 نيهللاد_ءعانت 0

 دعس نب لو عمس اوه( كلا ىلأ نس !نعأ» م ؟ اذن ) ننام نصحت ن اهم هم اطودواد لأ: مركب , وأو

 امر امانا -ط ناكو ماما ظ ءأحهرع- غو ةبعش هذعو ناخو سدقو ةفيح + ىف أو قوأ ىلأ نيا 5 !|لدسلا

 ةنملا تنكس | نمش ه ها سدل هناف ىلا دازو ىنمشلا هرك ذدهاحم نعخ ذل ضعي عقواسالب باو هلا وهو( ماعز ء)ةةسلا ةمئالا

 ىراخلا قل نعد اورورعه5 الخ ىفدلو مالعالادحأ ةفوكلا ىب ذداوىفادمحلا ىعشلاورعونأ ليمحرش نيرعاعوهو قورسءنع

 تثدد>الو صاء.ىئاداوستدنك املاووةباععلان ءةئامس# تكردألاققاخو ةرعاملاو 2:2 لاعن هرلا ىدرورب رهىلأن ءىودرو

 ادهاش رخل تر ١ لل-تمشبد- انه يفذصلا يوردق ىحدلا لاو ةةسلاة-؟الا لج زا تاعو ل ظفحالا ثيددعت



 لاقو ىعشلا نم اظة>الاقمف ظوحلاىفل | لاب مذ دقو هد سن ىف ف لتخ اونيعلا نوكسونيشلا حتفب وهو ةظقب كلذاهراك ال

 هقفأت نأراملوحكم لاقوماشلابلو>كموةرمص !اب ,نسحلاو ةفو كاان ىوعكاوةنإ نا رأءاملعلا ىرهزلا

 تفتقد تلاةف)هظةيلالاح ىفءارم مالا إل نه يرام ىار غن لا مارت دنامللاةاقز زسط) كم3 يمنلا نم

 ,ىمايلاط ىأ(ت انام) عزقلا نمىدسج رعشلاقورعشة اىأةدءرلا نيد اليدان تروا عما ,(ىرعش

 ىضذاقلا طخ تدأ ”ياطخملا فاكباذك (كن :دح نمثالث )لاقي نا جينيام تءمسفوكل وأاهتو.ثالوأ رلءدي ؤرتومثب قيدصت

 ىرتفاىأكبذك ةخىفو (بذكدةفنهب) ربخأو ىوروأ كملعأن م ىنعملاو يك امهالكواه:ذ< ىف ؤرعلادنعو فندملا
 هكردنال) دارملا ىوعدىلءداه ثئسالا ىأ(تأرق مثبذك د قفه.رىأراد# ناك د ->نه غ١ ةوقايمام ونويكةي رمالد ةبرق

 الوهن طمختالهنا ىلعةلادةد" الان ابسم+ًا وربما فيطالاو هوراعدالا 7 كردي و هوىأ(ةن" الاراصنالا

 1 اذارصد ها هنعمل

 ةعصو هلاكروشب ىل-ك
 ثيد_ك الجمار ريك

 ناار ن ا واتم
 هارأ فيكفر ون هنأ

 عم رولا لاك ذا

 روهظلاةياغنم كلاردالا

 هعساع 1

 (هب روسو ءياعىل عت ىلصد م ىأر ينمو ماي نع يلا«تهللا ىذ ر(ةشئاعل لاقهنا قو رمسمن
 دقلإ هل هلةممحم( تأ اعف مانا ةرالو:رخ" الادب .ةرركنم الاهتاللا وسلا ةن رق ؛ءارسسالا هل 0

 ىوقلا فوملاو عزفلادن ءاملاغاذه نو اعاوهباص#“ اوهماد ءقدانعم هرعشلا ةفدققلا (ىرعش فق

 تش.ملوهللا ءاص مربالر 5 ا ثا ل ههللاكاويناه-هالكن مكتقخذىآ [(تافاممإ)

 كلذلرعشلاموقيف عز اودرملا دنع ض.ةنيداحلا نا هلصأو رعشقا ييه؟فقىفاسملتتلا لاةواهدنع
 دقن نوب ثدحنمثالث) ةلوصوموأ هب ردصم تلقا مالو ةىئاموهماظعتءاو هلاقامراك:ادارملاو
 ال هتلاوا!ةلد“ تم(تأرق مب ذك - 25« هرىأر لسوء 0 لد نم بذك

 ةب رشدلا ةردقلا قاطن
 هلاج ناقض لن تم

 دامها الف ةيدمصلا
 ع . ا ا

 ١ ةطاحانوده:ع ور
 ىلعهت» رهن" الا تق

 - وةك لال

 ةطاحالا ىنعع كاردالاا:ا5ناف ىلك ك> هناوة قرالل ماش كاردالا نا ىلعءانب(ةءاال ا

 رك ذامليلد# الا ىف زكي رح بلس نيك سنع رك كرر نكات طيعالوأ

 ل_صف|كةنلا لهأ هدرواقلطم هب وثرلا ى:ىلعةازتعملاةيآالاهذوبل دتسادقوٍسي رق نعهنايب ايو
 هذه ىهلوالاْ الا اوؤزعلان ءفاك البث د-> نم خلاصة: قىورولوصالا تك ىف

 لرتأام علب لوسرلااهمأابتأرق مث جولا نمايش تك
 مظءأدقةدغىفنوكي تح ا لادن هزيأ ىلصدهنا معز نمهثلاثلاوهرخ [ىلاكب دهر نما

 ىئك ره د ىراد٠ قاس ل 0 هع 0 عهللان أت رت 2 ع 00 دمرت-!او1موئرادملا ثندحلا اذ هْنا 1ءاود ةم الاةعاساااعمدنعهللاناتأرق ثلا

 فقورمسم ) رك ذو)ةلاحم

 لاو اىأ( ثيدحلا)

 هذ_هىلوالا تاكا

 هللا ىضرافوق ةيناماو

 10 نم اهمع ىلاعت

 [ئةقفاوموأ لدن وهةىلاعت هنئاد- جرف نصاا دنس ميكو نعى ن ءىراخم ا ىقوهوىانلاو

 قورسم لاقثال_ كلارك ذ نماقن ل ماك تدك <21) قورسم (ركذو) ناهربلا ءل_صق

 نينملا قذالاب ه ار داو ىلاعت عت هللا لة: لحجم الوئي رظ:أنينمؤملامأاب تاقو تن ل

 لاف مالسلاوةالصلا ه-.ءلعمّللالوسر كلذ نءلاسةمالاهذ- هلوأان[أتلاةة ىرخأ ةارنهآرد- ءاو

 (ةعاجلاوو) ملسهءاوراكنينرملانيناهريغاملعقالخ ىلا هيروص ىلعدرأل لد 1-0
 ىلاعت هللا ىذر(ة-ثئاعلوةب)ءارع ءالادب ور ىفسدل مهفالخ نال يملكتملاالءاماعلاو نم“ 0 ا ىلاعتمت

 7 ا7ب7بي >>377#743كل<ت2لبلطجطشطلطلل ه4-ءاع اعد هلأ ىلص

 اّمع كيلا لزرنأ ام علب :لو-رلااهعأا,ت رقم جرلا نمش كمل-و

 ملعهدنعهّللاناتأرق 5مم رغلا جد تدع هنو طيز ورع كالا لد ع نة 0 ا ؛رنم

 هيلغىلاعت هللا ىصهتلالو ترنا ح-يععأ وع ايحالا ىفىللا غلا لاوو رمد رع لد ريجىأرهخك-او ىكاطنالادازو ىسهتن 9 الأ ةعاس |

 اذه ىلا لاق ءاىلاعتو هناحمسمللاو نمةقحما نع هل ةنو ىواتفلا ىفةد ؤرلاعحىوونلان 5 اجا رعملا ليل ىلاعتهلا ىأرام لسو

 0 , عليكو ن ءى نءريسفتلا ف ىراخبلا قوهو ىناذلاو ىد_هرئلاو همل-هوىراخبلا قوهانه ىذاقلاهقاسىذلا ثيدحما

 اذنه جار < نءىذاقا|لودعس سواذهنمىلعأ هلءةيناك ىراخملا قو رط نم ىهداقلاو اوروولدب وهو ىذاقلاهقاسىذلا

 إ

 مسوهيلعى !اعن هيا ىلدهنأ معز نما طوق ةيناع 4

 مك و نمد وهنييهقاسىذلا|ذ_هوةعبس عميك وىراخبلا خمشلا شنب وىذاقلانيبهنا ماسك - !اهذ_هد_حأنمثد دحلا

 نمىأ(ةعاجلاتو)تاينلابلعأىلاعتو هناحبسهّللاو تاعوم-_ملاو خو.يشلاةرثك رهظولو عونذيل ىلعأ عردعلا ق ىذلافةيناث

 هشئاعلوقب )ن رمملكب ,لارنيندها



 هريره أن ع) ىراخبلاهأورأمارو هشم هنوك ىف ىأ ( ها ءو) لي رعجىثرهلا (دوعسم نبأ نع) ناخيشلا هاوراك ىأ (دو لا وهو

 نباك ءذيعبءآر لاقهنام-تءىوردةذاةرب ره ىلإ نءىأ (هنعفاةخاو مال سلا هيلع لب ريج ىأراسعا) لاقهنأ (هنعىلامت هللا ىضد

 نازوح (ن.ملك-ةلاوءاهققل اهنيةدهملا نءةعاجايندلا فهتيؤر عامةماو اذهراكس:ابلاقو) ىلمتح نباو ن سلا ورذ أو دوعسم

 نك اذاواملاةافو هترك-:امراك_:ا. ىأةثةاعهترك :أامزوكي ناوهنيعبهار هناةربرهىلأ لوق نمربتش لا مهل ارا ثلا ن وك

 نع يزول ماما نياهللا دم ءوبأ كحهنا ىلا ا لقنو ىحل دلاهةةحاذك اهراكنالا راك امهراك-:|نوك مهوةااعفدةيناثلا ةللاب
 ةباحصلاروهجناكن او فلذلاو فاس نيب ف ال_ةلّ مم ىهوهظفلام ةي.ةرلا هل بصرك ذا ظفالا ىرادلا د. عسنين اممع
 سن لاقهنو(هنيعهارهناام ,معىلاعتهّللا ىضر سابع نيا لاو )ةياحتالاعاجحا ىرادلاديعس نينا هع داك اك ةدئاععممهلكلب

 ١م هاردنا أ( هيلقي) سابع نا نعىأ(هةعءاطع ىورو) عيبرلاوةمركعو

 ىأنعىود) ةشئاعودوع-_م:ءالوةلثمىأ (ه]*هوهريغودوعسم نيانعر وهااوهو)ا

 وبأ ىأ (لاق) ةزمحلا حافي ( هنا) ىرخأ هازن ءارد_ةلو ىلات داوقري_سفت ىف هنعىلاعت هلل ىذر(ةربره

 وك ذاتي ًالارس:نءىلعدرللاف|ةةيصب قاف لقاك ل-جوزءهررال( لي ري جى أرامنا)ةريره
 ىقوهريغك هنيهدءار لاق هناده-:عىوركةرب رهىأ نءىأ(هنع) لقنلا ىفل اوع_ةللءانملا(ىفلتخاو)
 | (ايندلا قىلاعته. ور عانةماو) هعوةووهني قرلز وحلا لوقلا (اذهراك_اءلاو)هرك-:اىرخأةياور

5 5 0-6 < 
 ىلأ نا وها ده ءاط ءعو هترعصد نمد

 ةد>وم لاب وءارلا عّتقب حابر

 هيقفلا يكاد وأ
 نع ىورب مالعالادحأ

2 2 
 ثيالاوهفي.:>واهنعو

 ميرح نياوىازوالاو : 00 و ا ا للا د ءاهققل او) _سوهيلعىلاعت هللا ىلصهدع هل ةنةدكاو ركن |( نيث د غانم ةعاج هرح" الا هزاوحو
 ةءالا هل جرخأممأو 7-3 (نيماكتملاو)المأر فكي ل عاين دلا فىيعبهللاتأرلاقولادحأ ناو ركل او ةدرلا ثحابم ىف هورك ذ
 قا نيةرمهداؤعبهآر) هنا سابع نبا نعىأ(هذع) زوري همسا ل-ةوزوريق نيدابز وهل .ةوىجاررلا هحص ىف ايعنبا نع || ناره٠نبعهةروهو(ةيلاعلا فأن عو) ىكاهيقفلا حاير أ نياوهءاطعو(ه لقب هآرهنا) سامع ءاطعنع ملسمثيدحلا نبانعىأ (هةعءاطع ىورومنيعيدارنا امهنعىلا_هتدتلا ىذر سابع نبا نعو) ف يلأتنابدرفأ نا اذ_هجرخأ دقوةنلا ىثح مهمتك ىفر وهثماوتلداو هللا هذهىف ةارتعملاو ةنسلا ل هأ نيب فال او نيدلا لو صأ ءاملع نم
 ع نعىا (هنعرعم الاوز .اوقفويعت هظعمار لمدد م(منالا و72 ىانلو كأس سابعنياملا نع ةبنشىأن با ركب || ل-.راامهتعىلاعت هللا ىضد رع نبانأ) ةملس ىلأنباهللا ديعن عىزاغملابح اص( حسا نبارك ذو

 غازامىأرامدا وغلا ب ذك امىلاعت هلوةكو فهدا ب هآر هناهنع ىورام نانءالو هواضعبا ضعت ىوقي ىلأن -ءو)هيهنعءاطع ىبعمالاظ فل ةفا خد _يناسابىأ (قرطن ههنع لذ ىورو) ةرابعلا ىفا مهقلاختلهري_غهناةرهاظ نءنامياسجأ نباذلما || تناك ناو لقتل ةباورار سنت: جيا يهود ةيو ع هيلا
 ىعمقوهوىناربطلاو ىلاتلاوك اكلاه_:عىوراميقسابعنياىأ (لاقو) ماكىتطامو رصبلا
 هللاماكو ىلاعت هلوةلةطساوريغ ( مالك! ان ىموم صتخا هللا نا )هي معد هبيقةيؤرلا نأ فهل بقام
 ىلصاد#و) اليا+خ مهاربا هللاذذتاو ىلاعت هلوقل ةمجعملاءاخا من( هل ان مدارباو) امياك: ىسوم
 لق .وهياعىلاعت هللا ىل_صهياهصاصتخا مدعل ةدبلقلاالك رمدبلا(ةيورلانلسوهيلعملاعت هللا

 نبا نعىأ(هنعةيلاعلا

 هداؤ_غبمار) ساسع

 اذهةيلاعااونأو (نينرع

 نار-همنب يقر وه

 ةانئملاوءارلارمسكي جاررلا
 ةماسىنأن باهللا دبع ن عىزااغملا ىف مامالارناسن نب ىحسا نيد ىأ( قس نياركذو) ناسمالا فل ماهجرخأ ةياورلاهذهو تحت

 هنا ل_صاحلاو (منلاقف) هنريسعميهتي ورىف ف الخالذاهرصب نيعب |(هررد ©« ىأر له هلثس سامع نيا ىلا لسرار عنيا نا)
 لوقلاىأ (كلذى ورهينيعد هبرىأرهن )سس ابعنيانعىأ (هنعرهثالاو)ةي 5 رلا هل <_سمىق سابع نان عةياورلا تقل تخا
 نبانا ىناريطلاوىناستلا و. ا اءاوراموهوهقرط ضءدفىأ(لاقو) ةرهشلا تضدقاةددعتمديزاسابىأ( قرط نمهنع) رهشالا

 ىلص هنا ىفانءالكمالسلا مهيلععايدنالا رئاسنبي نمىأ(مالك لان ىسوم صدخا هللانأ) هنيعب هر ىأرهناهلوةلةيوق”لاق سابع

 هل عج لاسو هيلع ىل عت هللا لص هناهءاخملا مضب(ةلخلان يهارباو) ءاوةاذكو مارملا قذوىلع مالكلا هلاضيأ عقو سو هيل عىلاعتدلا
 ناكمال.داؤغبمار هلوقنيب وهنيعدهآر سا ءءنيالوق نب ةافا:مالواد_هةدرمصملا ىأ(هي ةرلابادو) اسمحو المل خ هثوك نيب

 ةقدص لب ه-.ةمهداؤنةبذك امىأىأرامداونغلابذك اهىلاعت هلوقهيلاري_ثباك ةريصبلاورصصبلل ةيرث رلاتوبئباموندب عمجلا

 : هقفاو وهقباطو
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 ع ار ىدعت ءأر هناءأ ملعلار 35 آدنءىو ونلا لاقأكحجارلاواذهةردقناب أءال: دار الابةيؤرلا ناةنسلا لهأ تهدم زاله.تهداؤ 5 ىلع 2

 ثيد اد ينو دك اوهيفك شالا موهومل هد 1 ىلاعت هللا ىلص هن معامسلابالا سلا دهت ا أو ءأم الا الم 1

 0 :هنرك هع اورو

 ا مز الواطا هال ىلاعغت

 اهتودرةيورلا ىئاهيقت نم
 نارمشل ناكامو داوقب و
 انتا :ةئالادت اهلل هماكب

 ةيورلا نم مزالنال
 اهدوحو زاو<ءالاكلاو
 ىكدلاهر رقاذك هنودب

 ىوونلا نع.لةئاميق
 ثيدحف رعنالهناه.ةو

 لك لب عوذرم عومسم
 ساس.ءنءاوةثئاعزم

 تكلا 03
 ار

 ىأ ( ىرام ىلع هنوراهتفأ)
 هنراداج-ءأوأ نوكشتذأ
 ىف الا ماهعتسالاب

 شلاولدحلا عقوامناو

 ٌكشيالذارصبلا ةيوريف
 ةريصتلاةةرؤدحأ

 هد_ملالدةسالا لعاو
 جرتعاا نال غءاتة"ألا
 صو هخال ظ مالا موهعد

 نارهاظلافالاو بسلا
 راغكلا نم عقوامن كشلا

 ىأ راموءارعسالا سفن ىف

 دلو) ءامسلا لاعف
 ةلعق ىهو ( ىرخأ هلرث آر
 نيالاقاهمصن تددنوةرملا ماقمت ميقا لورغلا نم

 ىكدلا هركذهلرن هج رعلكأو تاولصا اددع ط2 تاحرعتلءللا كلت ىق هل ت:اكامهنعىل لعن هلي ىدرس اع

 هتاذ ذا ةطاحالا كاردالادار اااناقراصدالا ه را لام هل وعد م84

 يس ب مس سس 0 يس ويب م سس يسم

 رهاظري_غصئاص#اهذه ىف قس رعد 4 اذيأ ل وهياعىلاعتدل هلل' ىلص |: كات نب ملاك هازل نادماع
 ققهلبا هماك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص انيدن ل اكناو كلذي رهتشا ملكا ى وعل امدإ رم ناب هنعسيجاو

 ام”سددحو ل ءاخ ل تو هيل ءنل انهن ىلصدفح ة كب لا دايز عم هل تشد 1 دىلعأ ماقمىفءارع محلا
 ءاروءار ونم الياخ تنك اءالاوش ءم>ةعافش !|ثيدحىفم ال اوهالصلاهمأ ءل- الامي فرتعا
 هل ار و ضرالا ىف ةطساوربخد ملاعت هتاحا 1 !ايدا 10 زالاؤا عفت ىدحال راو اًذدزو
 (هلوق قرلا ىلع هل ءادىأ(هتجحو) هنا أم ميس واضنأرادلاهذهىف ملاعت هللا عملة صو 000

 000 هاشمى هريصنت ا رامف ال هباقدقتعاام ىأ( ىأرامداو هلارذك ام)ىلاعت

 تو. ءارسالاة ل 0-0 وها عىلاعت هللا ىلص» رام ىأ حقاولا الخام نءالكناىفامهك ارتشال
 لو أو ه- هام مدقت د ةةكلذلا مع ىلاعت هللا ى ةرة ثئاعراك- ذااماوة>.دعلا ثء داحالا كالد

 ىلع## يزعل مو سدل رصدلاب ءقاردالا كا وع وهنعاوناحأراصنالا هكردتالىلاعت هلوقب

 ىدمومباح أ لوقك ناكلا فلوصولاو قودللا ءلاردالاةثمةحنال ٌقرملا ست اوحةطاحالادجو
 مالغلا كر دأ لام. .ك ةفصلاوأ سوهيلع ىلاعت هللا لص ىنلا نالو كرد[ ةءاكنامْزلاوأ نوكر ١ لانا

 ىءمم_هودل تاهحادود- 2 |ىهانتلا لا اراصداللهنمثتجضنافا ةرمذلا ةكردزو عاباذا

 ةهحق سدلامراصداقهيل | ل_صو وهغلب ىتد هدب وهب ىتلاةئاسملا عطقرمصبلانا[مه.ةفودللا ا

 اذهو ةقلطملا ىئةصوصخم ةبؤ روهوهيفننم ء مزليالفاك ارداىم الف غولملا ى :همديق ةحابالا
 تد ه١ رحنمد ارامل هنن ؤرؤ هنولداحتأ ىأ( ىربام ىلع هنورامتفأ) مالك- تع هكوريسُف هلا قامى- 3

 هل هملطل هب>اصد :ءام ىرتعنيلداجتملا نمالأك ن ل 1 را و 2 ومص دع

 اا كلن ىقهل تناك امهمعىلاعت هللا ىذر. سامع نبا لاق ىرخأ رم ىأ ( ىرخأ زن 4 هاردقلو)

 (ىدرواملالاق) . م هدجمس ايوب كج 0-0 0 اوورعلا

 همالك ١ ا تعا كر روسو قسانل دين نراذأ عدله اذهوا مر سده اههرعلا

 مل سوهيلعىلاعت هللا ىلص ( دهم 0 د )نيهوسقم (هثنو درو

 2-0 اوةال_دلاهيلع (ىءومهملكو) ىهتاملاةرد_سدنعو ىفدأوأ م ا

 ارا ايندلا ىف هملك هنا كل او روطللهعوجروهك الهد_ ءدورمو لو ع رغل هلاسرا تقوورع (ننم)

 الوورم-غ ةطساو ريسغدأ. :دلاقهماك : ل هنالمع 4 اا مالسلاوةالصلا هيا عصخازلو هناحأ:ءىفةدي دع

 نكمل هسدقرثاظحىؤ هنمهي رقعمهاباهميلكست 0000 .دن ىل عهقرش *اذه نم مزاب

 نوكلا

 00 ىلاعجار لو ءفملاريمضنا ىلع نيرسفملارووجذار هاظرظنةيالا
 نيسوق باقن : 0 ما 210 ا مل 1 ا ىل اعن هللا نال قلو هرك ذق همسس (ىدرو هامل لاق)

 ناهتفوروطلا ىلاهعوجروهك الهدعبةرمو نوعرف ىأ |هلاسراتقوةرمىأ(نبث رم ىقوههملكو) ىستذملا هدم 11

 لوةعمربغ ه.لالد: ا لوهحم اذه لاق



 نيحيرزأو خصر اقيارفشاه كالا اظل كلو فا ظفقا|الاقو ىك راو تانك مءاشا (ىنزارلاعاقلاوأ ىحو)

 نةوهرابحالا بعك ناه-فو (بععنع) ىدرواس لاا هركذ ىلا ىأ(ةءاكحا )ءركذمدقت/ ىدنقرمسلا ثدللا وأو )ةئامعب أو
 نءىورؤ ريسنيد-< تأ جوز وه(ثراحلانيهّللادبعىورو) هلْملاهذهىة> هلو:نوكيالغ# راوتلاو باتكلا لهأ
 لوقثالاقرهاظرظنال_سمشثددكا اذ_هنوك ىو ىل>الاعس ىوكلاوركذادك المرح ثددخ ا ادهىور وةنادتلا نهةعاج

 ثراحنيهنلادبعداولاو أو هك طنالا لاو لوصالا عب ماملا هل نم ىلع ىتذالو

 نعرمام جغلاو ده: رئانمد_ةد_ةو ىنحلا (ىدنقرمسلاثيللاونأ و م-هونأك ىزارلارخفل اوه

 هغيصوةفيعضثتساو(بعكنع) ىدروالا|هركذىذلا(هناك#لا) هلوقب هيلاراشأ 5 ىدر واللا

 | 1 هرلاومالاكلا م-قلاق فيك تا ةنافد لةنلادرح اهبد_صقي اهنا صن رمثالت ساه هااك قلويق

 ادهت اق «ىجذيالا_مةرابعلاهذهنا ل. قاذإورثك ا نمت انس عزو د-حاومأ ف نوكنااةمسقلاو

 هلوةك ذا هةواذ4ام-ق لعج و نيم فاهم. »واهب رقت مسقدارملاناف هلثات نءمهو

 جبس اود شتي سصلاق © هدابع نيب رعالاهلآلا مق
 ىرمديلا بل طمللادبع نس ترا ا نب لقوت هللا دمعوهو ىذ هرئا | هركذإك (ثراحتا ني هللا د ءعىورو)

 ىرصيلادماولاونأث راما ني هللاد عا ضد أ ةاورلا نمو نيناسو ع.د رادس كام مسوهيلعدتلا لص

 ىواراذ_هومدجثراحلا نكاةبسنلاو مسالا قهقفاو ناولوالا هللادبعنالعجارلاوهوانهر وكذملا

 اما سابع نيا لاقف) رام>الا(سعكوأ ._ممءىلاسعت هللا ىذر سابع نبا عم جالاق) رم اك سامع نا

 اميسال هلاك ف رعأوهيلابرقأ منال مثاهىنب صخ (نيترعدب رىأراد# نالوة::مئاهونب ن ف

 وههنانعللاه جر مدلامّزحو نب مسن ب د #تخأ جوز وهواممءهللا ىذر سامع نبأ نعت دح

 ولو خلا فكن نملدب ع وفرع مثاهونب و ىذمرتلا هركذ اك ةفر عب امهعامتجا ناكو ةرجفلا لبق

 م-ممدابتءاو ىثرهناهرهاظو س اعلا ىو سام مشاه ىنديدارملا سدلوزاح صاص:خالا ىلعسصن

 فخصملا ىلع ضارتعالالهج والف نيت, اور4_:عنالاه_معهللا ىذر سابع نبا نءرمام فان الاذهو

 ريبكتلابهتوص عفر ىأ (لامحلاهّب واج ىتحإ) .دنءالةقفاوملاهّملاقعدر ورسارامحالا (بعكربكف)

 هلاماظءم_ءاو هلاوامامجعت ريك: نوكينأز و< واز وئاباوج هلعج و لابحلا نمهادص مسح

 ود مق هللا نا ) رام>الا بعك ىأ (لاقو) هلوعك
 ل روهءاكف ىمومود_ نيب همالكو هي

 هي ردبلا ىفانتالةيبلقلاةي ورلانال قفاو هوهلوةنوأ هسأر زي_هد هني ورا اركنمنوكيق (هبلقب

 ىارارمهمزللك دارا نأ ن مرما ملا ميلك هنوكيمال_باوةالصصلاهياءىسومدارفناوحارشلاه-ملعو

 (كيرشكورو) راك ةط_ساوريغباضن أه ماك مل_بو هيل ءىلاعت هللا بصاخيدتنوك ىفا:: الف ضرالا

 3 الا ىأرامداةل ا!بذك امةروك ذملا( ةي'الاري_غت قرذ أ نع) هتي اور ىلعوه.لءمالكلامدقن

 ( ىف اهث ع )

 مد-ةثملاقدحلا (ىدنقرمسلا ىحو) رظنهيفوة.' الالوأ ءداهشهسيلةيدآرهنادا رملا ل نقو
 د يطعم دكا هاتشوتسهمه اس دات سا

 ةدئاعز ءىورىرمعدلا 1

 نيديزوةربر _هىنأ 297299992299222 حجج
 200 1-3 ب سدأ (ىزارلا حافلا ونأ حو ) مام عفدناف اهياك هنوكب صخ سانلاه-ةرعنا م ىسوم ماك: نوكا

 نباوسساسبع نباومقرأ

 هناهنعو مهريغو رع

 ور#عنيلاهتلاو فسوب
 دلاخو لو->الا مداعو
 هفيوةعاجو 2

 اا
 ةتسلاةمئالا] جرخأو
 نيهللاد_بعىأ (لاق)
 نباعمتجا) ثراسلا
 نياراقق|عكو سا.ع

 ةاهوفب ندئاما سامع

 ىأردق اد نالو قذف

 ربكف نين رع لجو ز عدن ر
 هدا واح تح سعك

 بعكىأ (كاقولابحلا
 هللانا) ساع نءاوأ

 نيبهم]لكو هلي رمسق
 هماكذ ىمومود#
 (هباقيد#هآر و ىسوم

 هلو اضي أ هنيهدوىأ
 ر-هاظلالوقأ ىكدلا

 هنأو تبعك لوةاذه نا

 سأءءنءالوقل فلام

 رمالا يظعتل ناك ريبكتو
 امأو ةردسقلا مخفتو
 ىرمعيل اعتقل أوبأ هلاقام

 5 0 . 5 50 2 6 .٠ عم 5 23 0 5

 نءدلاخت نع نا. ةسا:هد-ر مع ىلإ ماا دحى د مرتلا د رطنماش ور وهظفلامءارسالا ىف هبرعسف

 لاقتهيرىأرادجمنال او: مشاهنونبأنا سامع نيا لاف لامحلا هت واح ى-ريكف د نعهلاسفةفر عد ابعك سامع نبا نا لاق ىعشلا
 فارطأىف ثيدحما اذهرأمل احا لاةةنيترمد ءآر ونيترم ىو مملكف ىسومو دج نيب همالك و هتب ثر سقى اعت هللا نا بعك

 «-:عهلعأف هرومنربد_هب ىلعو تلقهيلع مق[ لة عماج ا ريغ ف هقبرط نم ناك ن او ىذسن نم طةسولعلفعماحلا فناك ن اف ىزملا

 مسوهياعىلاعت هّللاىلص لا ىأرلات) ىأرامذاوةلابذك املاء: هإ اوةىأ(ةن”الاري_ه:قرذ فأن علي رشىورو) نايا ور
 نيرعم نه 4:ءىمسال صو [ةموهو هنأ الالوأةد اهشدهبلقي ىأل ةثيحاتهىكدلا ب رغأو نمل ا همح ا لهم مزعم هنأ هيق( هن َر

 متاح ىف نبا ةياوركىأ(ىدنقر ملا ىحو) ريد ةرصبلاب ةياورلا



 هلا ص ىنلانأ) رو هش .ىبائاضب ا وه(سنأ نبع رو) ليا + ىناثوهو ةحيدص ةخ .:ىفا6ىامرقلا ىأ(بعك نيد نع)
 رضالو ىننلاو تابثالا فرط عرص ثيد#لا اذهو (ىنيعب هرألو ىداؤةبهتيأرلاة كب رتيأ رله ل سل بو هياع ىلاعت

 هللا ىل_صىننلا بادأ ضعي نع سعك نيد#نعرب رئي اهاورامد_ذتعادقو ام.سالرو هيلا دنعةجحهنالالسم ثيدحملا نوك
 .اهملعيووج ونم ثيدحلا موا ةيالفنيترعدآر هنا سامغنبا ىوردةذاىوالاةرما ىف هلءل ىدلا لوقامأ و اعوفرم لبو هيلع ىلاعت
 ةبع هآلاةيلءقلانز وو ةيملعلا فرصن.الءا رفةرو كم مخ فلاف ةففذم ةمج ءمءاقن ةينحت مضي (صاخ ني كلام كور و) هلهأ
 ةعاج نعىورىبانهنا حصالاو
 ن-هةعاجو نايعش

 ةخ-سىفو ني-ءباتلا

 نب كلام ن-ع ىورو

 نعذاعمنع) ماخي
 ىل اعد هنلا لص ىنلا نع

 تيأرلاقيسوهيلع
 نالامتحا ه4بق 6 ر

 نكلءارسالا ناكنا

 كلم ثيدحىزملالاق
 نيمم ذاعم نع ماك نيا

 قانااح اور شخش
 ىأ(ةملك ركذو) مونلا
 لاتوملاكلا نمةل-ج

 فاسلا ب أد نم ىكاطنالا

 ظفل ثيدحلا ىف عقواذا
 رصتلا ل ومظعتسل

 مقوعي هلع اور
 ةم-اكىأ ةملك ذو

 مةدما, لاقف) ةميظع

 ىل_ءالا "اللا معا

 ثا دحاذهو(ثي دحلا

 ليوطهظفلو لياج
 ديالق ل رجدعفت و

 فوتولا عقيل هداربا نم

 دجأواو ردققهدارع ىف

 لاقذاعم ندع 0 ريسغو

 سوه. ءىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىبص

 (ثيدحملا) بتارملا هذه لاك ل ذب ءاعدلاب سو هيل عىل اعت هللا ىلدهرعألا ذلو أر اطل. ةرغكملا هللا ىلا
 تت ل و ا ا ب دعس وس بوح ب تسع ب بو داجسو و رم بج ب رت

 ىلأن بة واعمةنعىور وف و عني نجلا دبع مهنمةراحصا انم م

 ش وهوةظي رقىنلةبسنةمدعملاءاظاارسكو ةاههملاءارلاعّتؤوفاقلا مضد (ىل :رقلا بعك نيده نع)

 نباهاوراك ل سرت ثيدحلاو4_ةجرتت مدقتىذلا ىداتلا(سنأنيعيبرو) مدقت مده وساو دات

 لاق رتي أر له لثس لسوهيلعىلا عت هللا لص ىننلانأ) ةيادعل ا ضعي نع بعك نيد نعرب رح

 هناهريسغو ساء نبا نعىور هنافىلوالاةرملا فن وكي نأ ل مت< اذهو ( ىن.ءبهرأل و ىداؤةبهتيأر
 || فيسعت ةيئرملاءايشالار ئاسكه تير ونوأةي قراادر م ىنندارملا نا نمىلةامورمام اشي الق نعت مدآر
 ءارمث» 2 وكم مهو فل أ اهياي ةمجعمءاخ 0 مدل اذانمملا ضن( ماك ني كلامك ور و)انهمركذ جبنا

 نءىور ىبانهناحصالاو ةبعت لنا لاقي ىدج ىسكسوهوفر.دلانمعونملو ةنم لعةإ دهم
 ىورو نيعبسو نيذث اوأن يعيسةنست امو |مهريغو فوع نب ن<رلا دمع فنصملا هركذاك ل بج نيذاععم

 ليتح نيدجأوأو رثيدح ف( ىل ركنأ ار لاق سوه. عىلاعت هللا ىلص ىلا نعذاعمنع) ةعاجهنع

 ل سوهيلعىلاعتهّللا لص هلال وسر ىلص هعيلاعت هللا ىذرذاعملاق هلوأ جرد ثددحوهوهربغو
 ةياور فوت سنو ىلرد-ةامّتيل دل يللا نمحتىلا ىثدحاسىف ا لاقفان لعل بقأ مثةادغلا

 | ىرىألعأ تنأ تلق ىلعالا "الملا مدت مدت ا, لاقفةرو صن س>أ ىف د رئانأ اذاف ىىنجتعضرف
 | المت ضرالاو تاو ملا ىفنامسماعذ ىفذ: نيواهدرب ت دج وق تك ني:هدي ياو رىفو هفك عضوت
 [ ىف تاقد_ن ايىلعالا "الملا مصتخم مقلاة مهرخآ ىلا ضرالاوتاومسلاتوكلم مهاربا ىرنكلذكو
 || تاواصلا فل خد جالا ىف سولحلاو تاءاس#اىلا ماد_قالا ىلع ىلا تلق نهامولاةتارافكلا

 || هتدلو مويك هتثيطخن منوكي وريخ تمي وريخ شعب كلذ لعفي نم هراككملا ىفه:كاماءوضولا غالبأو
 11 سانلا اوليللابم وش ناو مالا لذ وماعطلاماعطاتاحردلا نمو هّمٌميطخ نمح رد ىو رودهمأ

 ىلع بوتتو ىنجرتوىلرفغت ناو نيكاسملا محو تاركذملا ءلرتو تابيطا | كائسأ ىفا مهللا لةلاق مان
 حيباصملاؤىوغبلاو ىذمرتلا ضد ا دج رخآ ثيدحلا اذهو نوةغمريغىذوتفموقىفةنثفتدرأ اذاو
 | هردصجلث عم هييغاةفشاكلا ف ,راعملا نمهيلعهضاقأانوهماماعم نس>وهقطأب هلهللا ىلددل ىليثع وهو

 هلحارشلا صعب جارداو ىوبوقل اردصللنبعب رالاح رشو عيباصملاح رش ىفد-ةيقحتو ني-ةيلادربب

 قدالكب دحاوأ هللا ريمضل افاضم ةماكل عج مس اوهو رم امل راشا(هلك 3 -و) هجم ريغ هيداعك نثملا فانه

 ةيرقملا بتارملا نءاضعب مه ضعي ةكئالملا ل أسب مف ىأ ( ىلعالا "الملا مصت مف )هللا (لاقف) ة بالم

 ىضنلا ١

 ىىرئانأ اذاف نتجت عضوفةءاور فو تسعنفىلردقامتياصفليللا نمتقىفا كثدحاسيفا لاقتنانيلع ل بةأ متةودغلااةالص
 لك ثملاريغ مئانلا ىريدقذا ىواضيبلا لاقاك هيف لاك ئاالوهب ر نموأ ِلسو هيلع ىلا عت هللا لص_:ملاحوهوةر وص نسحأ
 الملا مصتخ مف حيباصملا ةياور وىلعالا الملا مصتخ مقدم ا,لاقذمئانلا دا خىفالوايوثرلا قالا + كلذدعيالوهسك وا اك ثنم
 هلمانادرب تدجوفةي اور فو دن نيباهدرب تدجوؤ ىنك نيبهديةياور فو هفك عطوف لاق نينرمبرىألعأ تن ت لقدم اي ىلعالا

 كلذكوةي”الاءذهالث مث ضرالا ,هام لا قام تفرعو ئىث لك ىللجتفةيناثلاةاورلا فو ضرالاوءامسيلا فام تملعف كد بب



 نهأمو لاقتاراعك !|ىفت اقدار ىلعالا" الما مدن م :لاقمنينقوملا نمنوكيلو ضرالاوتاوم-لا توكدم هاربا ىرت

 هراكملا ىلعهنك اماءوم ص ولا غالب ,اوتاولصلا اخ, اورؤو تاولصأا دعب دجاسملاف سوم او تاعاطلا ىلا مادقالا ىلع ىدملاتلق

 0 ذيومأ اهلا ماعطاتاحردلان هوهمأهندل 520 يك هنممط > نو نكي وريد ت ورع شعب كلذ لع نءهراكملا فهاورىفو

 ىدرتو وىلر شت ن 200 .وتاريلا لعفو تاركذ 1 ءلرتوتاءبطلا كة ساىىفا مهللا لةلاق مث ماين سانلاو للاب موي ناو

 هيلع هلو5لد ءاتفمالكسلان ٠١ ع أ: نمءاملعلا نءنا لعاو ىك اطن :الالاو نو قمري غىةوتك هو موق ىف هن“ 25تدرأ اذا وىلعبوسو

 ىلع مدآىلخهللانأم اللا : ةالصأ اه. 00 وان قرو.ابا رده اكول: يتب روس نسا تا

 هانعمو مل_بوهيلعىلاعت هللا لص ى هاوهوىارلان مالاح] نو كي نأ لمتك هروص نس>أ ىف هلوق لو هيقملك-ت نهم هموهنر وص

 هنر ودو نارام مالاح ن وكي نأ لمت و ىلع ىلاعت هعطاوهماعنا ةداغن مةعصوةروصض ن ->أىئاناوهنأر

 ىعمىلعو ئذلاهقمق>ى وعم ىلعو اهرهاظ ىلءبرعلا مالك ىفدرتةروصلا ىفاط# لا لاول ث املا ن عةهرتملا ةصوصخملا اد

 دا رسملا مثهتفص ن_بحأىفءانأ هنادارملا لو صالا عما ف لاقوأ :هدار | اوهولاتوهتةصىأ اذكواذك مالا اذهةروص لاقي هتفص

 15 نملاؤلاىرحىأغلامدت 2 م5لاقف هلوقب نام ما حدفب ىأولاعالا كل" لضفىمهواقت ماص“ الا

 ضيقلالاصباولضقلادب زمانا انك ىلا عت هصد صدق نعةياثك ىدك نيبهفك عطوف هلوةونيت م ىنمباو لاو فر

 ص أوهم :
 >و)ركذاو أ رقاق تصتلا

 4 و ااا

 داع نمنااك هد عمم 0

 مهدحأ دارأ اذا ءاولملا قد اسلا ىرصبلا(نس انا) ةروهثءهتجر تون ةئامو:رشع ىدحاةنسىفوتوةئسل اعلا هل جرخأ

 تلاءاكجو) هرم دنيعب (هبر وهيلعىلاعت هللا ىل- صده ىأر دة هللاب فا <ناك) هتجرتوهرك ذ د
 5 أ 7 ام

 را 1 م | 29كم فاكونونلا نوكسوتاحوت ملا ملاوماللاوةلمهملاءاطلاب وهورفزة زن رع( ىتملطلارع

 رن ا ىرس.ثاغملا ىك< نبت ا نيهللا دبع نيدجأ ْئرقملا مو ا امامالاوهو ظافملا هطيضاك سن ءاباهلي

 ١ 1 ان ةئامعب رأو نب رشعو عن ةن_.ةجحلا ىذىف فوتو ةئاثالثونبه رأةنسدلو ةمط رقملاع لدتا

 21 مواد ” هجن لع أعل هلل ىكرس ملعب وم(ةمر عنع (م ع * ربغو .عنء أو مزح نب ءىو رو منعاس ىو رهط لكما ىلاعت هللا ا 5 الءالا نما ههريغو ربل دم ع

 د | "تام ناسف لقر را 3 عتبات ةزوهو(سهذملا ده تاكتتملا سعت 2١

 اير و سلا كحل ك4 "جرت تمدقت د ةو ىزاغملا ب>اص مد احلا مامالار ا ب نيفاحسانيد-# ( قدسا نياىكحو) هنع

 1 7 0-2 نشب : اةخسدلو ىومالا ىث هرقلا ف انمد بع نب سه شد عنب ةيمأ نب ىداعلا ىلأن بكا (ناومنا)

 ناكوامهرتغوةرسموهت ءىلا عن هللا ىدرنامثعن هب ءاور هلاغاوةباورالو عامس هل خدنلو
 1 5050 7 5 هتلودت

 كه 2 1 2

 3 08 - 0 خر اود !ىةلصةمهتج رول | دمع هن ,اىلون ٌثناضمر ىف نيو سجن ةن-ىفوتوامايأ ورهشأ ةعست

 يك ع ا م اا 5 معل 6 دهل وهمل ل ١ هل 0 د#© ىأر لهد ءىلاعت هللا ىذرّدرب رهانألا ( 2ل تاو 3 25 كيما ا هيد 12 عن هللا ص 1 2 0 7 -

 | ىناغصلاريبكلا اظفاحلا عفار نب مامهنباو [ لعأ لاو ةظقيلا ف ثيدحلا عصاذاهيلا جاتحملك اذهو ل-> ىلاعص ريع ِه | ميه هو قفاز دمع >وأ عا هللاو4هطقم قد صاذاةم - له

 ةلايلحلا فيئاصتلا  حاص ىناعتصا |عفار نيمام_ه(قازرلا دمع

 ةءاجونيعمنياو ى>ءاودجأهذعو ىئالخورمعموىروثل ا مولا دا د را اضيلات حاصل

 نم ص سا وهنعىلاعت هللا ىذرايلع بحن أك ىل؛ هم كمع :تبأث ريغوهو وعيشتلاهي .اعاومتةوةنسل |ةءالا هلجرخأود>اوريغ هقيودقو

 مهعىلاعتهللا ىذررعور + ىلأ ىلعأي اءلضفأناطةىردصح رشنااممتلاولوةياقازرادبع مس تن ةملس لل

 هاطلا حتفب( ىك-:ملط !ارع ونأ) هل ؛ملقن ىأ (ءاكخ و)نالامةحاهيف هه ردع ىأ ردقل هللاب ماك ناك )ى :رصبلا أ (نسحلانا)

 مرح نياو ريا ادع نبا ه:ءىو رنيعلا مه هذ ١ رعوبأ ئرقملا ظفاحلا مامالاو هوةروسكمفاك_ههنك اسنو:ةمملاو مزللاوةلمهملا

 مرتع نع أمعد دارا وست ةنسقجحلا ىف وتةشسلا اماما ثي دب بقل يلع خا أ ام 7

 ىشيرقلا فانمدبعنبس مش دبع نية مأ نبا صاعلا ىلأ نبا كلا دعنا اذهناومو( من :لقي رده أله يره لاسئ اور

 لد هاذ وذو رعه-:عىوروت باث نبدد زويلءون ايتيك ةرالو عامس هل حصل لون ناجم 75 :|ة:-مدلو ىومالا

 هنعةيدا 0213344 هتلودزاسمااا



 ١ 0 :ءب)ءاغلا متقب(هسقن عطقنا ىتح)هررك ىأ (هآردآرهنيعب سابع نب اشد دَحلوقأانا لاق هنا لم:>نيذجأن ءشاقنلا دو
 لقيملد_جأنا هانعمام ل اكء املعلا نمّدلب انا صعب لاةهريغوأ ف ذصملا ن مريسفت اذ هوةح يد ةخسن ىف اكل بن> نباىأ (دجأ

 ىبألاقو) ىوءايدنالااب رى-ع ثيدحل اةروص نس>أ[ ىف ىرتيأرهيقىذلا ثيدحلا ىنعي موثلا ىفءآراسعاوءارسالاة لأ هارهتأ

 ىعي مده: ار_عونأ هنارهاظلا لاق ثي>هعبت نمو ىا>الاةالخر هلا لك الادرغلاهناؤريلا دب عنب اهيدارأ هنارهاظلا( رع
 (راصدالابه تي ورب لوقلا نءرخ انو دجأ ف امن ىأ حافل يقو:دحوملامضو محلا حاشب (نيجوهبلقبهآر لن نيدجأ ل اق) كن لكلا

 ةكع ةلدالا ضراعت ىلةوهنم طايتحالا ة ب اغىبع]دءاذهو( هرب ملالوهآر) هنا ىأ ( لوقأالريمج نب دع تلاقوا.ةدلاىف)ةيس<لاىأ

 نباو نس اوةمركعو

 ىل اعتهللا ىذر دوعسم

 ةغيصب (ىكف مع
 سايعنبانع)لوهحا
 ع وهملقب هارةمركعو

 ىأردوءسم باو نسا

 هللادبع حو ليريج
 وه (لينحنيدجأ نبا
 تا ا مامال

 5 ءىور قاردلا ندعم
 ه-ذعو قئالخوهينأ

 هيبأنع)همغو قاسلا

 قم_سدقو (هآرلاوهنأ
 هه> لَم هيلع مز اكراا

 نبانعو) هانعموءأثمم

 حرشن لا هلوةى ءاطع

 هرد صح رشلاو ءكردصألل

 ىسومردصح رشوة ةرال
 ةباحا ىأ (مالاكال
 ةاكقلا هلع هءاعدإ

 ىلح رشا بر مال-لاو

 نوبامهتدبامو ىردد
 واط مودارملوالاذا نيب

 ديرب ىفاشااو بوم>ال

 هللا هجرل اة. ناىلوالا و خسنل ىف اذك ( هذعىلاع” هللا ىذر ىرعشالا ليعمسا نب ىلع ن لا وبأ

 سابع |نع) ىرخأ ةلزنهآردةلو ىلاعت هاوقوأ ىثرامداؤغلا يذكامةنآ م

 0 ب سسسسسسسسبج
 ثيد_فلوةأانأ لاو هنا لمنح نيدجأ ن ع) ه-ةجرت مق: دقوداب زين سح لا نيد# (شاقنلا ىو

 ع طقنا ىدءارداردآر)هرصداعفار هلاقامر ركب لزن إو ثيدح نم لد.( همر ىأر هميغب سامع نب |

 ال ئاكلذب هريساساو لمنح نب (دجأ سفن ىنعب ) ملكتلا كرت ىعأو ماكتلا نعز ع ىأ نيني
 (لوقلا نعنبج وهباةيدآر لينح نيدجألاق)هرك ذىدإسلا( رعونألاوو) سامع نبال هدوع مهو

 هنادب رب مادقالا مد_عىضتقي بلقلا ف فعءضوهوا ه>ف ىر_هوملا يحوءابلا ذو ملا حتفب
 رصب عيجاه>:ةوةزم لا رسكي (راصدالا باية دلا فتي ةرب) لوقل !نعىألوةب نا نعامدأت ارجل

 ىذر روهْملا نادل (ريبج نيد عسل اةو) ق4 او هوهدنعالقعةرئاجا منا ىلع دب نء اب هريبعتو
 ليواتؤفاتخادقو) نيلوقلادحالل علو لذ ففقوتىأ (هربملالوهارلوقأال) ه-:عىلاعت هللا

 ةمركعوس ا مءنبانع) لقنلا ىف( ىسوتنملاةردتدةعءى رخأةلزنهاردةاو)ىلاعت هلوق ىعب(ةيآلا

 هل هريسفت قدحرخت قدذع دمداور هبا هآرةمركعو سامع نبا نعى 3 دوءسم نب او نسحلاو

 لي ري اهيفرعم_ضلاق( لي رمجىأردوعسم ناو نسحلا نعو) ةيماق ةيؤرل وهللهار ىفريمضلافةيالا
 رثتني حانجةئام_تس هلوىلءالا قفالابآرفةربرهىنأودوعسمنبا نع سهىفا[ك مالسلا وةالصلا هيلع
 ةنسلا ىف ماما هيباكو هو ( هرب نعل .:> نبدأ ن هللا دمع ك>و) ىو اهلا هلافأك توقايلاو ردلااهم
 دقو ردامتملا هنالهنعب ىأ (هآرلاقهنا) هيبأ نس نيتثامو نيعست هنسىفونو مالعالاه:عذ+أ هقفل و

 سلاحا صعب فهي ةذدقهنالثال ذب لوقلا نعن++هنا نمرمام كلذ ىاني الوهبي رصحاا هفنعىور

 حرشوابؤرللهرد-صحرشلاو ةلردص كل ح رمش ملأ هلوق )ري_سفن (ىفءاطع نم انعو )كالذل ىذنقملا

 همالك عامسوهتماظعو هلالح ةدعاشم هريس ىد هبعر ب هذاوهباةىوقىأ ( مالاك-ال ىسو هردص

 هللادبع ني ليعمسان يلا سىفأن ب ى>ساني ريشي ىلأن با (ىرعشالا ليعمسا ني ىلع ل اوبألاقو)
 فورععملاو لو هيلع هللا لص هللا لو سربحاص ىرعشالا ىمو م ىنأن بةدرب ىأ نيلالب نب ىو هنبا

 ددأ نيت باثوهورعشأىلا هتيسنو بهذملا يلام هناىفاسمل:لالاوو بهذملا جفا ءاذه نسا اي نأ
 فيناصتلا يحاصةنسلا لهأ مامأو هواميظعاربح ناكواذهس ننال نيديز نب برعن نيسح شن و
 ىذ ىف نيثالثو عب رآل قو ةثام-كلدو نب رشعو علب رأةنست امر نيتئاسون عيسةئسدلو ةروهشملا

 (هأر ىدعو هريس هللا ىأر مل_سو هيلعىلاءتهّللاىل_صهنا اخ أن مةعاسجو) ة>حلا

 ديبأت
 اذهىاحما لاق (هسأر ىنيعوهرص.بىلاعتهّللا ىأر) !-و هءاعىلاعت هللا ىل دىنلاىأ(هناهءاكأن .هعاجو) هباهعلا نمسدل هنال

 هللا دمع ىدوم ىلأ نبا د هرب ىلأ ني الالب نب ىسوم ني هللا دمع ني ملا سني رشد ىلأن با ل يعمسا نب ىل ءْنيماكتملاماماّةودقلا خيشلا وه

 -ءىف ماكتيالزاكو إسو هياعىلاعتهللا ىل_صونلاهمونىاهآر برب كلذ كرت ئايلزتءمالوأ ناك ىرعشالا نسم ا وأ سدقنبا
 مهفثأن أىلاو-أ ل_ضفأىنالفابلاركب ونأىغاقلالاقى رامبالو لضانس الا ميظعارمح ناكو ىلا ىقاماةهياعسحنأالا مالكلا
 نيرا مامادلاو نب ولاد < ىنأ خيشل ا لاقعصالا ىلع ةئامالثلاو نيثالثلا لبقتامو نية ئامو نيتنث ا ةنسدلو نسحلا ىنأ مالك

 بهذما ياما ذهن كلا ونأو يفاسملما| لاوو ىزورملا يحسا ىلأ خ .يكلا ىلع ةغئا عفاش ناك



 ةةيقحىأ (اهاثم وأد ف ارك او مالسلامهيلع ءايدنالان م ىناهيتوأ)ةزجعم ىأ (ةيآ لك )ىرعشالا ىأ (لاقو) ٠

 انيدن) هروصاعر والا

 سو هيلعىل اع هللا ىلص أف ٍتدروا- مف هرهظو هبلقنيسع نءازارت_حاسأرالنين.علا ةفاضاوةي رصداب 2 ان
 ليضفتبمللاب نم ص خو ىأ (ىناهيتوأ)ةزجعمو(ةيآ لك )ىلاعتهللاةجرىرعشالا(لاقو)ةقيقح اني عنك ن مت
 لوصخ+ةدايزبىأ(ةب قرا قرعنملا نيا هلصفدقو (ملل_سوهيلعى !اعت هللا ىل_صاخيدت اهلثم قوأدقفع امدنالان م) ىذل هللااهاطعأ

 لوصووءاقالاوةد ؤرلا

 ةلياقءايلعلاةح ردلا

 ىأ (فقوو) ءارسالا
 (اناشم ضعد) ىف قوت

| 

 مالاوةالصلا هيلع ىمومصيصخت ذهىفانبالواذهانباتك هعسالل» وطهيف ماللكلاو نقلا
 هنمو(لاو علا فرصتلا هلفءامسالل عمال مظعالا مالاةر وص ةيدمحل ةةيقحلا لبق ماك مالاك.لاب
 تناك ةزحعمى أو ةقيقح ةفيلخلاو هفه2: رشد ةهج نهال: ةيقحةهج نماهمفامدم تو ديف سل

 0 م 7 ل ع
 ىىألا ذهىف) سايق 1: 7 55 4 0 0 نالوقننا ق2|لوقأ هيغل ةجيشرأ شابتلا | هرعنلا هداك ا "1 ا 1 . 0 0 هيا
 ياسا 8 : 3 ود قشراصوفانرلااسورلاهدمد يلع قرشأهواحأ اماتزيزعلا باتكلا لير تناول دمت نا كن رسوب ناايشال او راراو را
 00 تورت لق هد_صق ىذلاو هاذهو هرونمهيلعقرثأ ال تاماركللا او رهظأ اذاهتماءاماوالاك تازجعملاراهظال
 0 .ال نا 0 0 اهم ا هندلا قانايعهبركي ورب هلي طقم :ىأ(هب هرالاضلا ءامدنالا (نوكتنارتامم) 7 رداس نع م عيل ماا د ار نمص+و)هقرعاةىلاعت هللا هجر ىريصوتالا

 تر نا لوم كو 2 هح شم عد ج حي اشملاوء- فنالو ةيومت :دقتعل لفيف ىف ةونىأ (اذهىف انام

 ناو ىضاقلامالكنم ||[ 2 1 ع 0 هنود 0 :و) بتاكل بدأ ح را
 لضفلاونأىذاقلا لاق) ىذلا ا لوقلا ىأ(هيفءارتماالىذلا قاو) هنعملا_هتدللا ىضر فدصملا ضايء(لضفلا ىئ رعشالام للك نم نو 3 1 1 0 :دلا قد_ح ولو هعصت ناىأ(ن وكينا) لةعلا بس( رداح' 1 وز رهاظ
 فنصملاىأ (هللاهجر لكى تن سدو ومال (ةاغعم رةاعاينذل لامني ودنا ةهجشلاى هةر , رملان الة مشالوهبف
 (مارتماال ىذلاق او) رك ذ ةليحةسماهجلا ىذ ةقبامىأ (اهلي تام لقعلا ف سدلو لانايعهت : زرزوك دو+وهلكو دوج وه
 ىأ ةيرملا ناس لاعتما |( مال لاو ءالصلهيلع سوم لاوسايتدلا قاهزاوج لع ليادلاو) لاعفل كلا دال ل
 هني ؤرزاهنف)ك ال كلذد_-تدعت لواغز :ودالامىلاعتهللان ملاسالمزعلاىلوأن م ىموموشيلا رظنأ رأي ر هلوقب

 لقدعلا ف سلو القع ةلدأ م لا هعانةءايزولئاقل اورهاظ امني قرغلاواهعوقوىئلباهز او قمالكلا 0 ةزئاح ايندلا ىلاعت || - ءةفاهعوةدىفالةيؤرلا و يةحت ىف همااكو هنمأربهوهوةببوررلالاوحاب هنمال هناك الو هلاسأم
 نم ةيثىأ (اوايحتنم هللاةي ور ىسذلالاواذإو رشلا عنالنو.هاذىلقعلا زاو لا نولئاقلاوةدودرعتناك ناو مهلا ةمىلع
 م<لامثحاوم_هوز ىلةةرأوهو مسوهيلعىلاعت هللا ىلص هلعو ةولاتام' اددص, ف صا اواعرش ةعنامالقعةرئاحأ هن :دلا3
 زاوكممر2اهتلاحتساب منا هنال يش: سل ىمهتنا ىدارطةسا هنا لاقي ناالا بول لا نعج ران مالاكسف هيذلةعلإ ل اجمال
 لديادلاو) ا .فاهعوقو ا نءهيلءفةو بام قةح مئالوأه:دبدقىلة:مأ عوقولاو عوقولا تدب الزاوحلا تدثي
 ايندلا اه ا لع 3 ملقع نوال فدك هلقنتدثوايلةناذ_هناك اذاو فن_صملاهاضتراا1 ىلا ىسنلا نعول 2
 ةلزيعملاو ىلا عت ه- .ورزاوج لكفسسلا له | للدر ها ل هرك ذامو هنمربخ هكر ثءوم مالاك هك ذ

 ىأ (اهف ىسوملاؤش
 1 هللا ىلعز ودام ىذ :له<نالا<و)ةرهج هللاانرأ هلنيلئاقلا تركبتل لب هدنعوزاوح هلأ س ل نولوةد
 هناهداةدعاعم كيلا هداك | 15 1 ان فيك5 5 ناكى :ىأىأممعت !اوريك-:ّتلل ىن نب ونثب (هيلعزوحالاموىلاعت
 اهيةىرب ناز وحل اعت هنالالقءوةررقمةداعتلاحتسالاو ل رلارابك معلا ىلوأ ن مم ءظعىأ :ىأمظعأ 0

 مت(لاو) ا هللا ناك كان ايبا توسط و ةعلاوةعبرشلاهتمأ ماع

 هيلع 0 والامو هبا ىلع ا ودعأد ون لهجنا) لانا نو يأمملا



 ( هتدهاشموهعوقو ن َن كلو) لالا نمنوكيإ امءايدنالا لاوس |> ةسالوخ سن ىف [ك ليحة:هرمغىأ (لاريغازث احالا لاس لل

 هللا هللاقف) ءاياهعلط أ ىأ مأللا ديد نب (ىلاعتهّنلاهملع نمالا هما نال ىذلا بيغلا ن ب 1-ان دل | ىلصلم يعل
 4- عوقو ق:ىلع دءامهيقلبهزاوج قبر «شاا ىأهيف 2 :؛نذولا ىرأنانودىأ(فارتنا)ز اوحالفانريغ ىأ ىس دوملىأ(ىلاعت

 ىأ( قيطت نا ىأ) ىفارت نا لاو ث رح طقف
 رادو نوكيا ءاءأتللاو

 دعب ءارسالالاحوءاقبلا

 ل-لديورخ رخال رمأ نم

 تاماقملاوةرخاذلا تافوشكل كا
 قر ة ةيضدعملاو 1

 0 وققئداعلا
 سوهياعىاعتهتلا ىلص
 ب رض مث) هلال كلت ىف

 قو (الاثمدل) نب ىأ

 ىوةأوهامإ) الثمةخست

 كي( ىو مةيني نم
 نون نوكسو:ةد>وم

 تيك زثنمىأ ةيدحتو

 قل مقار وجا

 ىوذال ريس (تنثأو

 بس<يأ(ل لمحلا ءاوهو)

 ثيح "ىروصلا لكيملا
 نرش اكو لاق

 هناكم رقتسا ناذ لمحلا
 اذهلكو)ىفا ارتوك

 هنو : لح يمي نقتل

 ىضتش ىأ (اين :دلاؤ

 اهعوقو ىوربو اهدر
 ادزاوج 4 .ةلب )الام

 نللد ىأ(ةلسملا ىلع

 ف اف اهعوقوزا 2

 6 لكلا رارقتسا 55

 هيو ر ىلتدعد هناكم
 ديفي نكمملاب ىدلعتلاو

 0 ىلع ع عن --- ؛ءىاعملا عوةورب لعن ىلع عم ة. ناوه ىلعتلا ىنعمذاناكمالا

 ءانعلارا داهالام :دلاف ىأ( ىت ةرلمتحت ناو) ىتاءا < لمحت 1001
 يس 1_1 0 ا ال6 تال دنا 111 01572 الك داع اال ةااا11ط156 1511تاناطسب هنسحا اقلك

 ايةيقحالا اوسناك ولاذ_همزايامان رولو هب هلزتعم او ثمع وأ ل هحام اهناللادع :وهوهملعت الاعدلا مآ

 م-ءىف هليصقتو هانا فايل | نالدودرع اًهوالفهموق نمافاس نا هةركسوأ هريغ مارال ناكولاما

 لام هلم ن ملاحم لاوثسنال( لي>*_.مري_غازئاجالا) ىلاعت هللا نمىسوم( لمس للب]مالاكلا
 ىقرأب ر مهاربا لاقاكهباق نمط وعملا ىلقعلا لولدلادك اميلاهتل اح ةتاةملععماملاسةنوكو

 ليل اول-بمريغهنواقت نايدود مافعضوهوقتواعدي معلا نافل ةندمطيل لام ىوملاى فك

 واوال مأوهوهأ لعي دل ةهئاعدب وملاىةاليلخاذختمهللانا مع ناك اءاوشلل ذلهلمسول

 وأ ازاوج كلذ إ-عىل نيب بر لوي نا هلذاة-ةي رطلاهذ_مب:دنعمدالا ىفانيوز زوكالام_ءاط مزاب الو
 كاع 0 نود عرفو تناثرت مدراوحىأ( سيعلن مهدها مد .ءهعوقو نك وز ةلاحتسا

 رشدلا 0 تيغملا عع سدغلاف اهرب غو س#لاك : ةردا 12 تاس ءملارثاس كد>أ لك نعسم م رعأ هير

 لاوحالا ضءبىفوأاقاطمهمدعواعوقو هلاح ىلع ءعالطاو هنهرامخاب( هللا هملعن مالاهماعنال ىذلا)

 (قيطتنل ىأ)ايندلاىفاهيلالصتالك نك-لوةزئاحاب ؤرلا ىأ(ىفارتناهللا هللاقتف ذا هنهللاهماعأ اذا ف
 هلب رض مث)ز اولا ىلع دءاءاك اذهوتةلاحلا:ذهىابيلعىو.تنالكأ( هورلم-<الو)ردقت ىأ

 هريغلاح نمهلاح لعب , واهمأ إف شك :ءلانأد معهللا ىلك قد ًُطد « ال هناذ تاوول غلا ن نملاثع هلأ ىأ(الاث م

 انام رع أوةوددشأى أ( تنثأ او ىمومةينب ن «ىوقأ) ب رضداةلعتماعخسلا ضءيفو ( وها

 ىلارظنأن ندا ولو: ل( لحدا وهو) سيك رتلاو5َ_ةاخلانونلانوكسوةدحوملاءاءلارسكب ةدنبو

 ناك الوىلوالا ىف قد رطااب هنا مدع ءىوقالاتدثي ملاملفقارتفوسف هناكمرقت- ساناف لمح لا

 اذ_هلكو) هلوقبراشأك لذىلاوةيؤرلازاوج هنم معفاضيأ نكممهياعقاعامناك انكم لبا رارقتسا

 (ةل#لا ىلعاهزاوج) ىذتةراس( يقلب )ا ريفهمل ادةسا ىذتقي ىأ(ايندلا فتي ةر لام هيقسدل
 ناجالا قير طر هنا ىنععتللا ىلع هلوقو هناكما ىذتقب نكمل ابهقيلعتو هلاؤسنا نهاقن آ هةعمسايك

 زاو>دار 1 نالد_>او ىعملاوةل-<اىقمهمالك ففو رعمااو صنلا:راشا ل معق نههنأن لمصفتلاال

 000 طاق لل د(الوابتل اح سا ىلعع طاق ل لد عرشلا ف سدلو )لاجالا قب :رط ىلعهاضتقا

 ارهوجج راخلا ف (دودو ملك ذا) امندلا قو قلطمهعوقو عانتما ىلع ليلدالفةلي» منكن ناو
 هقةح 5 ليلعتلل ىلات ذانالزاو < |!لياعتوهوتا عمم -هءلاروصتل لقاك نهذلاو لعلا فالاضر ءوأنأك

 نيب كلرت_ثم وهو ثودح االدوجولا لعل ان هأ ديمهيلع ىذتقي قةثملابقءلعتلا و ىفاعملا لهأو ةاحنلا

 وحشي 00 ا ةور زو ات ورزو<(كفتادودوملارئاسوىلاعتىراملا
 اذ_-هنا الار صبلابةسو_عريغامنا عمةدوج وماهناق سوململا ةيفيكو موعطلاو م اوزلاو تاوصالا
 ةرئاحد_:ؤرق) عوقولاالزا وحلا ىفمالكلاواهتي ؤرزاوج مزتلاوهو ىرع-ثالان لوز قكلذلا

 هلاد_:عةملاسم (ةجحالو) بوجولاوةمرحلا لباقيدقهنافزاوجالرب_ف5 (ةليحةسمريسغ

 هيتس . بسسسشسللللل د ةيبسشس ب ب يتبتدتدتببدبديدشطسطشغئخخدسدلتننخشس4سللببدااهاهب

 لكذا) اهدوجو عانمما ىلءليلدالو ىأ(اهعانتماالو) اهز اوجةلاحتساىأ(اهتلاح سا ىلع ع طاق ل_ءلد)ه:باوب انك اافىأ

 ىرعشالالافاك (ةليح ريغ ةزئاح هئيورق)ةيرلازئاحدوجوم لكودوجولا بجاو ليدوج 1 وجوم
 ىفتاليوايلا فالتد الرا .عبالاهكردتالىلاعت هاوقبإلاهزاوج عانتما ىأ (اهعنم يلع لد هانا ةححالو)



 قاماعسذل ليقو ةيرلا اطمن هنم مزايالوةطاحالااردالابدا رمل ل يقدقْ ا ةجح وكي نأ سضنال لا هتحالا عمو ىأ(ةي ”الا)

 صخبش هكردب رصد لك الكلوقةوق ١ ىف وهذا صاخشالا ىفالوةلدالا نيب عملا ةرورض ا هضعب صخر فتاووالا

 ىلاعت هاو-ةامهضعمب 06 تا تت حل ل
 هاوقىلع وأدو+ وم لك ذا هاوق ىلع فوطعم(سدلذاو)ةداعالا ىف ةدافاالف كل ءانق_ةحام (ةي'الا)
 صيصخت لباةاطم(ةلاح:_الاايندلا ىف) اهعنع(لاق ن ملوق دمعي ) سلهانعمنالفال_خال
 مظعأ هي ”الاءذ_هنافلرتعملا ىلعدراذهو امن دلا قزاو لا ىلع لديفةرخ" الا ؤهعوق د ىذت#ي ايندلا
 لد:_ىادقو) محلالمهيلع هباولدتسا منان مهماعد رلاف غلاب مةرخالاو ايندلا ىفةيرثرلا ىنن ىلع مهتلدأ
 مك( ىلع ابتلا-تسا مدعوة ؤرلازاوجىلعاه-فن)ةب ”الادك ردتال هلوق ىأ (ةي.” الان بي مهضعب
 اميعناك الاوزاوج ىضتةرءاغلبلا دنعئشلا ىقننالاهب ل دت_ءااسءاو ليوالا فالثخاهركذ نم لع
 قويثرانحدمتيااو حدملاقايسىفراصدالا ادا ىن قاسد ةىلاعتهّللاو هل !ءالهنا طئاحا/ لاع.الث
 لاك نمضتملا مونل اوأ هنا نك ايدوج وارعأ نهضت هيحدم ىنن لكف فرصلا مدلانال ىلاك
 رئاسك الص أ ىربالمناءانعمراصدالا ق:ناكولقةيدمرسسلاةايحلل نمْضدملاتوملا قنوة-مهويقلا
 هللا ىذرةءاحضلا همهفاسا ذهوراصيإلا هلالح 9 هنوظعد طرالدارملا لبحدمهيف نك: تامودعملا

 5 ريغ هرك ذاذك وفيصملا ٍر ذاك راصب الاه طيخالباممعىلاعتهللا 2 ر سابع نيا 0 رمش اذل ومهمع

 ذئمون مب رنعمهماذلك

 برغأد_ةوزنوروح

 مالسلادمبع نينيدلا رع

 ةك.ئالملا ءارتالهلوة ىف

 لعفطع (سالذاو)
 ىلع بقو فالثخالا

 قخالودوجوم لك هلوق
 ىضتقيالإ هنالو ىأ هدهد

 (ايندلا لاق نملو-:
 ايندلاىف اهعنع ىأ
 ةيورللىأ(ةلاحتسالا)

 ليعنملا قاصن سل هنال ةبلاسىهفهبمحاماممناقراصدالا عسيجما رتالكأم ومعلادارملاوأاهنو ديةد و رالري_سقت ةطاحالا نق

 لامتحاو لد كا هكردنال) ىنعم( ل_,ةوراقكل اراصيأ هكردت الل.ةدقو) هلوقب راشأهيلاو راك ةيئزحة بج ومةوقف
 دقو)ةلاحتسالا ىضتةيال ظحاليالن اب ىلكلا باحاللاعفر نوكي نا لمس ليق (كهنال(س ابعنب|لوقوشو هن طرال راصبإلا

 هذهع مهضعد لدتا || قتملا وأ هنوربال اراغك-لا ناين ول اتانافانيل عمه جاجنح االذئني>و قنا اهيلعدربمئالاوأ ىلكلا بادكالا
 هكردنالةي[ى أ (ةي*الا اذااذ_لباتحامناوداتعماوهورمدبلا ار دا قالطا نمردام:لاهنافّةرملاوفةقدحلا بيلعب كاردا
 زاوج ىلءاهفنلراصبإلا | رقناكةيث رم اةيلاسل وقى ىهفةلمهمةبلاسةيضقلان وكتالا و ايقارغتساراصءالا غب رعت ناك

 دلاحتسا مدعوة, رلا || ةسجحتي ” الاف صعبلل تاينالا ىلع موهفملابل دن ضءبلابىتلا صيصخت وراصبالا صديت راينا 55
 قنموهقمذا 60 |ىلع همل ا نم وع ىهو همام هلا ايدو تاوودالا هع كام ال صاخشللاهمو. عما رب دقن ىلعو ا

 3 لا زاو>ةطاحالا رمالانوكزاوحن عونم 5 ءادةبلاسا,ري_ضقنفةقاطمة بج ومراصيالاهكردتن ا نمركذاموةَءادلا

 ليوان ف ىأ(ليقدةو) ةيضقلا نال رظن هيف مهضعب لاو ضعبا/تابنالا ىلءموهفملابالاد هنوك لوقأ+ .عرهاظلا لب سكعلاب
 راصبالاهكردتالإةب<الا نع قلل رعتلاوُف زحل يااا اهموهقم ع رص سدل ىلكلا باسحالا عفر ىلع ةلادلاوةلههملا

 نال ناكل صعبا باحيالا عم رلاو ىلكلا بل _للل هللا رصلااهانعم مزال زلال ا لي ضعبلا
 ار رد ذل انلة>> الف زحل باسلا موه م ىلعهءوهقم لدبال 7 زجل بل كلامزاتسءاهمو عقم نوكد م
 ددمون مهب رنعمهاالك (راصبالاهكردتال) تاليواثلا ضعيف( لل ةدتو ةيضقلا موهعم ع رص ناكول ناةح>نوكي اءاو هيف
 رظذلا سفالة ةيقحرظانلا ةفصوهورلعلا نمع ىن كاردالان | ىنعب(نورمدبملاهكردباماو)اهسفنت

 (تالي واتلاهذ_هلكو) هلئاق ىلعهتدهعتناك ناو, واتلااذ_هةكاكر ىنذالو ةلادةط#ساو هناف لس قو) نوب وج 5 كي 57700 : 2 ا م
 ط.كالراصالا هكردنال

 لوقوهوإلادارمرماكىأ (هن هلوقب مه ةجحالئلذكو) امري راكاه دوج( اا ستناالوكم ؤقرلا عنم ىضتقنالإ ةقلاسلا
 هكردتال) تالي واتلا ىف ىلاعت هلل مالاكو ا د ل علا ني عر ميرور لل ىأ(ليقدقو سابعا ىمومن عقناذافدك ثماو ديلا ىننلل نال اقو ةلزتعملا ضعباه ل دنتسا ىلا (ةي ”الا ىف ارث ن ل ىلاعت
 اهسفنأىأ (راصبالا نمت يغ نابل ىلع لديالهنعةيو رلا قو مهمتك ىف رو «ثموهامتاحنلا هتيث أك هيلعلاد» ريغو
 ( نورمصبملا هكر ديااو قيليالامبلطو لا هنالى خم ةملاهي و رلالاون_-نم(كيلاتدن هلوقو )هيذم4ليلدالف صوصخم
 4 5-5 1 سس ا بووومم

 رصمل نوكيامعالا ردالانا ىعللاوهسفنلك رصد ندىلاعت لاوداصلا كو ءاملا ناكساو ممملا مض وهواهفةيحلا ٌةوقي واهس ىأ

 ةححاللالدك 5( اهزاوجى غ2 ليىأ(اهتلاحةساالوةب و رلا عنم ىذتقت التالي واثلا هذه لك و)4فهنرصبللال رصملا ا وب

 (كيلاثدن هاوقوةي”الا ىف ارتنل هلوبلاهعنمىلءىأ (مه



 ا ملا وو 0 1 ا 9

 ةنسلا لهأهياعامىلءهديب انالولامقدسالا قى هدلادءكوندم ةدالو طقق ل مقتسملا ىذ !ناناقءارسالا هلم 1ك اهتاب [ىناملادا دهسا هي 5

 مويلاملك أن « 3 هلوقد وادبأه وذم: ن اوىلاعت هلوقبدرود.داةلاوأ ديكو تلا دق عود :اهعان وعدد ثيحلازتعالا لهأو ىرشخزالاةالخ

 ا ٌءافمدعودالارار 95 مزايذا امسنأ

 ةلاختتجا ىذتق الامم

 زاو2 ةاطماهيفاعنمالو
 اميفء ملا صاصتخخا
 هنأ ىلعهريغ نود ىموع

 ءارسالاةلاحنا لاَعيدق

 ةلاحوأ ىةعلاتاماقم

 اضيأو) خزن رباكىرخأ
 سدلف ةةخسن قو( سدل

 كاك هلوقق ىأ(هي :5)

 (عانت مالا صن)ىنارتنأ

 الطسلا رلا نءىأ

 ناةيآ ىأ(تءاح اماو)
 اهءانتمابةدّصقم ىقارت

 ىأ( قطوه ى-ىف)
 عنمن «مزأي ١ الواصوصخخ

 مودعلا عئم صوصلا

 الدي ديقةلل لب او هنأ عم

 ثيحو)نامزلاو ناكملا

 نيثاثلاىدحا فذ

 م>ارتو عباتتوددرتىأ
 ة>-سق هناوديونو

 هلوقه وقيوقرطتت

 (تال امثحالا طاستنو

 سلف ]رم كفو : ىطع

 عملا عطقل ىأ( عطقال
 )ةيثرلا عان :ةماىلا ىأ(هيلا)

 ىأ(لب واتوهاسمناايندلا ىففارتنلاهانع«لاقنمنالو) موهأان دم عدلا ١

 (اهنالو)ةد“ الا هذهلب واثل ةضت فملاةحيرصلاز زاو<اةلدأ نم م(هاث مذق 0 اا

 ىبنلاو لمقت-_.ملاىقمالسااو ةالصل اه. .اعىءوعةصوص لب ( مومعلا ىلهتسل ]هب ؟ الاهزهىأ

 ليلدالف(لب واتوهاماايندلا فىفارت نااهانعملاقن منالو)ةلاح-االو مو ىلع دءال سمأ املا

 هناالوروثامرعه_بقتةنارك ذي لوةد”الا ىذ .«م نب لأ الان اف ةلاح_سالا ىلعالو ماعلا مهأعد م ىلع هيف

 عانسما موعج رص أ (عانتمالا صنهي ةسل اضل !أو)<يةةجحالفمومعلاو ىلةعلاعناا ىلعن أهرب

 ةصوصخم ىفارث ناهد 1ناىأ(ماللاو ةدا- صلاهيلع ىدومق>ىفتءاحاعاو)د> للكل هب ورلا

 امانموةظقب اهريغو امندلاىقاتلط م «ورلا ع ماىلءاهم لدتسا فد كةمالسل اوةالصل اهيلعو موك

 قرطتت ثيحو) هنا اةةادص»ن#ىذلاز اولا قنعوقولا قننم مزاب ءالوةلزتعملا هلا س هذاك

 ليللاتالامحادح وتىأ(تالامتحالا طاستنو) هناولدت_تااملد واتنكمأ اذاىأ (تالب واعلا
 لالدتسالا طة.لامتحالارهظاذااولاذلدتسااممزحلا وعطقلا عدرالف ة(ليدسدي عطقلل سدلغ)
 لصأو فنصملاهمدقكنوماكتملاونورمسةملااهرك ذةريثكرومأةيقرلاع ا 0007 ساأمدكو

 ليسيلءهيلاقد ر طاادح وباطمسح>اصب تالي واحلا يشفكواسو رطاادو>و قرطتلا ىنعم

 هللالاوةملغل اورهقلاىهو ةطالسلانمهنال طاتلا ىفاذك و ةياييخلاوة.ةكملاوأ ةيعبشلاةراعتسالا
 نهفرط:ب ليقوة-غللا لهأ نمهريغوسغا ران كار اعمهطاس [هباء ولو لاعت
 نهد رقوهو اجرشك نعمرا ,عوهو ماحدزالاو عياتتلا وهو قرال لإ 2 أ طا# اوهوقرظلا

 ينذر لاو مهدعلالقعمعان ها ىلع لادهنا ىلعدن اولدتساىذلا(كيل 0 كاك هلوقو) طاستلا

 تقولاكلذ فات :دلا ىف (ىله ردقت ملام ىلاوسنمىأ)ر كا أريسفت ٠ هل نال مهاعدم ىلع ةلالدالابةااح سال

 ةميظءةةثءهنموا رتعا ازئاحارمأل عذ نم لود َ قعص ىد هتمظع را اونانءهيد غال 2

 ىدعسلاةناس نس ء|لاوأك اذه لثم نعد“

 .رئامدحلا ىلا ىفاىتا-خاوذ اكدوا لوما لق 1
 ةيطوقلا نما .ملتةمالعلا مامالا(ىذملار 5 , ونألاودقو)اهعيْمْككولادلادي هيك د. ةانمملا مضي ردقو

 ممل سدل ىأ ىنارت ناىلاعت هلوق)ريسقت ( ىف) ع- ١دب رعش هلوءاقرظلاءايدالا ن مناكلاءةالامحاض

 ىلاعت هلوق نمذوخاما ذهل مو( تام مد (ىلار اذ نم هناوامندلا قىلار ظني نا)ردقي ىأ(قيطينأ

 هللاوردقأن مالا هلالختاحسلا دلاقرظنلا قيط:الةيرشنلا ىوقلا نا ىلع لد. هناؤاقعص ىدوم مرخو

 ر ودل ت احس قارلالو هنو اقت و؟هريغق مالسلاو ةالصل هيلع ىسومل ثم كلذ قطتملاذاو ىلاعت
 ايندلا فكلما ىأر نمنا ليقاك ٌسعبالا يق هل ءقو نم: كلام دلا قهعوقوز اوحىلعليلداذهقودل

 انهءايدنالاري_غدارسملاو حصر هنا لقناوام معىلاعتهللا ىذر سابع نبا نعىل-ةناكى معا

 15122 0س سس 22227 7222ج و ا 255 22559555 5255 25555 25222525225225 يصل

 دقو) مهوقب لوام ىأ(كِد هلاك دنا ٠ هلوقو ) ل ءادوىد رطىأ(لد

 لادلادبدشتو ءادلا دعمالا الب الو فاعلا حم ةواه>ةفوءأ“ الامذب ىور(ىرد#: لام) امد ىلع مادقالا ن 300 هىأ)

 ناقل || رك ذاذك ىسوو قردق ىف هله ل هاهانعفاهنوكسأم اوكملعىب اسف ىلعهمرتكو لزالا فى هردقت لام ىن :ءملازنوكمف

 ءارسسالاو ىأ (ايندلا قىلارلظني نا ىتيطن نأ رشد سدل ىأىنارتنل هلوةىف)ةمجعملاذ حلت ةفوءاه مد .(ىلذ- ملا اركبونألاقو)

 لبحلا ىأر نيح ىموم قءص ل 1 ديلاحلا فىأ (تام)ايندلا فىأ(ىلا رظننم)ناشلاىأ(هنا زك رخالانملب امئدلان مسدلأ

 توميىدهير ىرب نا كنمادحأ ن اوروعاب سيل ىلاعت هناح ب هللا ناورو وعأهنااو هاعافلاجدلا ثيدح نمل -مىقام اممليوت وىزاالاق



 مالكلارما اهيفاهزاوجتومثلا#اذ تح نمالىأ( ةعذتمايندلا ىف ىلاعثهّش ف رناهانعمامنب رخاملاو فلسلا ضعبا تدأردقو)
 اهنوكو) مه-ساو>ىأواولا فيو فاعلا مضن (مهاوقو) مهتيخب ى' (ايندلا لهأ سيكارت فعضل )امية تءنثما اسكاو اهيلع
 ىقوماه_ستاف الاو ضرغناسنالافافدهىأ همجعملاداضلابوءارلاوةمحعملا نيغلا حقب مهضعي هطبطو نية >:غد ( اد رعةريغتم
 اهناصةن ىذتقت ةقافمدابك لال بك اونوَدَتلَممسئاوننم(تاف الل)اةدهىأ ة-وةفملاءارلادب دشن ةضرعءاهنوك و ةحيدص ة خس
 (رخ ميك رتاومكر وةرخالا ىف) ناشلا ىأ (ناكاذاف)ايتدلا ف ىأ(ةب و رلا ىلعةوق مغ نكت لذ)اهناوز بج وامى (ءانغلاو)

 (ةتباث)ةوقةخسن: ىقوساوحاوطعأ و07 ىأةوقع-جانونمفاوفيفختو مضي (ىوقاوقزرو)لوالا نم قبأو ىوقأ ىأ

 ايندلاىفىلاعتهآي رز اهانعمام نيرخأتملا) ضعبل( و) نيمدقتملا نء(فلسلا ضعيلتيأردقو)
 فعضل) صراع اهءانةمافال_ةءاهزاوج نهرا ىهىه ث_ي>نمامتا ذلالاهم عامل (ةعنسمم

 عج (مهاوقو)افيعض ناسنالا قاخ ىلاعت هلا لاق6 ةبكرملا مهادبا ف عضل ىأ(ايئدلا لهأ سيكرت
 بيكارتلاىأ( اهنوكو) ىوغللا ىن-ءملاهيدار-لاو كاردالااهبن دما |ىقىلا«تهتلاهعدوأ مأ ىهودوق
 ىلع د,كلذوهدعب صقل اولزنتلا ماهرمأل وأى داب دزالاب( ةريغتم) طةقىوقلل ع.جاروه وأ ىوقلاو
 لامك ليقول. تاملامسهنوك-! فطءيلو نوكللريخد عب ريخوأ لاحوه(تاؤ اللا طرغ) اهقعض

 نيغلاب ض رغلاو ل_دولاو لصفلا ثحابم ىف ىتة- لاب صوص كلذ نا هدقو ادب لاصتالا
 هءئاصمورهدلات اآو فدهبد_سلا هم ماهسلا رس صني ىذلافدهحلا ا دأ نم ةمجعملاداضلاو

 ةيهاتعلاونألاقاك ىنفي ىداهب ىمربلازتالماهسك
 مار ىط2 و مارهيدصت 03 مانالا ورهدلا ليث هيمرب 5 مال الا ضرغل ىتغلانا

 ىورىاسملالالاقو ةءاردوةءاور عصأ لوالا ن؟!واهاضرعمىأ مهمل نيعلانن وكي نازوك و

 ةضرعتمىأةضرعلان موأ ضارمالاوتاف"الا ىهو ضارعات اذ ىأ ةريغته هلوق ل دب ةضرتعم

 ةهاعلاوةف"الاو ف دهلاك الالب |ةمتاف اللاب و نم ىأ ةلمهملانمعلا حمي اضرعمهضعب ديقوتاف الل
 (ةب ؤرلا ىلع ةوقمخ نكي لغ) مدعلاو لاو زااوهودملاوءاقلا عّتفب (ءانقلاو)هدسف فد ضرعبام لك
 ءاقبلارادمهلخدأو ىلاعت هللا مهايحأ اذا ىأ (ةرخ”الا فن اكاذاف) !.ندلا فم هاوقو مما درأ ف عضل
 ريسغ ىوق ىأ ةيتحتةانممو نونو ةلثع(ةيناث ىوقاوقزرو) لوالا مهميكرتريدغ(رخآ اهيكرتاومك دو)
 ةداخم ىأ هلريسسفن(ةيقانإ هلوقفةيقوفةانثهوةدحوعةاباث خس ضعب قوة ويندلا ىلوالا ىوتلا
 ءاقبلا ةدعتسمةل هاك ةماناهلعج أ ( مومو مهراصدأراونأ أو )اهاوق ماكو يكرتة وقل ىقنال

 راونالاو ىوقل او سيكرتلا ن متاروك دلل عجارريمضا اواذا باوج(ةيرلا ىلع ا باووق) ىدمرسسلا
 مهقزرولهنالايندلاىفاهزاوجوةرخ”الا ىؤةيؤرلا عوقو ىلع ]دب اذه فةرخ "الا قم ىلا ءتهنبااهح:مىتلا

 هيىوقامهيفعدواو مل_-وهيل ءىلاعت هللا ىل ص ىنلاردص ىمازاواض.أمهمكلذ حصا ندلا ىف كلذ

 ادغىلارظنتل كنا بودالهّتلا وأ ءاطءلاق مالسل أوةالصل اهي ءبودال وأ اماذهو مد: اك كلذ ىلع
 ىو (ىورو) ءاقبلابءاقيلاىلارظن فني ةابنينيعكل ل عجأ لاف نينيعلا نيتاهمفأب راب لاف
 بئانوةيتحالامضب ( ربل لاو) ىلاعتهللاه-جر (سنأنيكلاملاذ_هود) تيأردقو ست
 هرخ'الاىف) رظانلاوأر ظنلا (ناكاذات فالابىقاسلا ىربالو قابهنال) هللا ىل_ءدئاع لءافلا

 ةخ-س قو توءثلانم
 (ةيقانإءايلاو نونلابةيناث

 ( متأو)ة-يفاوةمات ىأ
 لوعفم اول ءاغل اةعيصب

 ةرهاظلا ىأ ( مهراصبأ

 مهرثاصي وىأ(مومولتو
 حدب (اهاو وقل ةنطابلا

 لا صأوواو متوفاق
 لقنلاب لءافاونوق

 باوجوهو فذ-حاو

 ىلسع) ةرخآالا قةوق
 رهاظرعأاذ_ه و( هل ورا

 هياعرايغالو رهاب وتو

 هي رعالذاهيدإ قا ةّشالو

 ميتا ىلاعتهللانا

 لك ىلا ىلءىقعلا ىف

 ةهجنماسدلا ف من
 لك الإ 3 هيقرامخالا

 ريغو عاج اوبرشلاو
 ةدايزرك الف كلذ

 ةرصامل و ةعماسلاّة وق

 اميسالكلانهامهوحو

 ايندلاقة-هاعللةب ؤرلا

 هيص

 و 7 7 >4 22222 2 سس ش ل ب 2 لل لل

 ىفةلماكلا ةردقلاءاو سا ىفانيالوهوةالا بأ دوهاك ةلدالا نيو علا نمديالف ىقعلا فةصاخالا بث أو ) 3 قس (

 مههقلخ ىلعرداقةرخ"الا ىف مه كلذ ىناخ ىلعرداقل اذا ةنيبالب ىوعد مهنماذهو ىحدلا لوق عفدناف ةزماشلا هل بةتسملاو ةنهارلا ىتلاح

 اده ل_ةمىأ(اذهو-ذ تءأردقو)ئدبةطورش هريغمقلخدرجعةدٌورلاذاهيلعللدالوةرهكالا كلذ صيصختاهجوالف ايندلا ىف
 ىأ لوهمملاةة يصب (رب لاقهللاهجر) بهدا ماماوهو (سنأنيكلاسا) هنيعب الا ضعي نع لوةئملالوقلا

 ىناسفلا ناكملاب وأ ىنافلا سحلابىأ(ىناغل انىقاسبلا ىربالو قانإ ىلاعت هللا ىأ (هنالايندلا ىف) ىلاعتو هناحبسمللا ىربام

 ةرخالا ف)ةيرلرمأ أ( ناك اذف)



 لوهشاءاثب ىلعةزمهمتءايلا نوك بوءارلا .كيءىر ىاطذالاط ص و( ى ةاملاب ىف ةامااىورزهب وقر اصدر ١ هىأ(ةيقابار اددأ اوقررو

 سدلو) ةلعلاهذه ىحدلا عنك ةربعالو < ١ مد نحت سمم اروأأ( بلم ن -> مالك كل نه ىساموتلام» هلاقىذلا ىأ (اذهو)

 اقاطموأ ىقعلا ىف الا < هنوك ىلع ىأ( ةلاحسالا ىلع لي 0 :دلا قمهعانتما ق ىأهيف سدلو ةحيحصةخسن :قوةعاءاىأ(وه

 هللاىوق اذاف)هتوةوهتلاحءاذف 25و هنيدد ؛فعضودمعل اةردق ىأ (هردقلا معض ثيحن 7 قوأ

 ءابعال_جيىلع) ارداوهلعجو ىألادلا دب ثنب :؛هردق ى دلال أ قو(هردقأو) هدارع نمءاشام لعىأ (مهدا .عنمءأ سنه مىلاعت

 تدل هلاقث لمحت ىأءا علا هنمو ليلا ل اوهورسكلابيبعمجةدو دم فل اه ا ؤرأا

 ىلاعتو هناحمسهللان أ ءاطعنبا ىور ناب صخثىأ فو ناك تقوىأى ىأ (هةحىف ورلاىأ(عنت ء1)افالجو اماجىلد#

 امل لاقي نينيعل لعجأ ل اهتقنين.عل |نيتاهبأب راي لانا د غىلار قع 1-52 كنامال_بلاهياعب وبأىلا حوأ

 00 1 10 ءاقملا املع
 منامءانقلاو هي ورا ةحصلةإ_عىدنالا» ءاقبلانأءرهاظ(ى .ةاملاب ىقامااىؤر ةيقانا راصنأ اوقزرو 0 لان ءاملا

 تسلو هللا قا ةيو ر انال نما ىف ال + دمالث ود لاو د ءلانااكت 4 هؤرلا ءاقملل لل-ةخدمالو َنوشحانملا ناك ءلخد

 رظنلاهحصاةد_ءملا ىوهلاو تمكرتلاةوةهمزمب ءاهم .!!نأدارأ 2 ال ءئشدةطورشم كن 0 1 10-0

 رادلا هذ هراصدأو ةبسانمام مد نوكينأدبالكرملاوىا رلانأهدارعنأ ل ءقاذلد جهز قام ىجعع زوكمف 9

 هؤاعب ناكن اول < ىفةبساا مويقلا ىَحلاةتورتلا مدعءاقلا ماودةقع ههللااهاسكو تداعاذانةءناف
 نا هللاناو ةمايقلا

 ىنسبان لاقت هتروصف
 2 -هنمرك-:ام

 نم مظعأ ىلاعت هللانأ
 ةعصلاوذ_هقىرنا

 ىلاعت هللا نا ىجأ الات
 نكلوهتمظ ءريخ:# سدل

 سلو) | ادع لل نات هزاع هوز كانتا مزلكو هو وذ زعر اا هواظيو أ اذاكا

 فع_طضث يحن مالا) ه-:م عئامالذازاولا ىلع لادوهلبالقع عانممالاو (ةلاحةسالا ىلعمل ا ةهيق

 لج ىلءهردقأو) كلذ قيطن: هوثهئز رنا (هدابعن ا نمهللا ىوقاذاؤ )ان :دلاىفةيرشدلا(ةردقلا

 ةلمهملا نيعلارعسكيع بع ع.جءايعالاوهتدها موه : ورىلءةقاط طودردو 5 هلل عج ىأ (هيؤرلاءاب انعأ

 ةيورلا( عنتفمل) ىفاعللتريعتساو ةقيةحتاسو دحلا قوهو لي قثلال#او هووزوهو ةةيل|نوكبو

 ةال_فلاام_ملاعد# و ىمومرصتةوقىفركذام مل رو ةو) ةوعلا نمه>:ماعاهنم هذكمتل (هقحف) | 1 5 -

 ىبمدلو وأ ةداها>:مةيفادوقب هغولبوهحو رخئأ ةمجعملاذ.(اههكا رداذوقنو مالكلاو ل لا
 وأ ىذاقلا رك ذدقو) كلذ ةقيةح(مل- ءأهلل ا ودانأ رام و ار ةداكر د1 لاردال) اهانطعأى أ لوهحلل 0 8 1
 ىناءصلاك سايقلا الخ ىلءءالقاملا ىلاةْ:ننونلانىفالتابلاة:لالهأ مناط نيد( 0 0

 نبد_-2 نب ركب ونأ مامالاوه سلو اولاوةئا التو نيع سو ثالث ل_هقوهثأ هعنراو ثالثه : هحش قول 0 ل

 هبلدت_كاا_عباو ا ىقهمالكل الخف ىأ( نيش كا *عف٠ ب وحأع ءانس أى ) 0 خيش رعلا ىرومرصب وق قر

 000 وار ورام( ءاةيمام) قاتل ورادبالا هكر دنال نم دق 1 0 ه. تكااببدع دو

 (اقعصرنكلذلفهللاىأر مال لاو ةالصل |هيلع ى-ومنا)ةرابعلاو ظفللا نود ىنءملاب هنعةياورهناىل ||( *4 00
 روهظوهيلجتل نوكنأزاجناوديعباك دل بلا ةب ور درجعاذه ل هعوقو هنال هد عمهيلع ايشغم 0 حا لاكلاب
 | تاسعا ديل انارخأ هلوةوىارتنل هلوةرهاظإ ىانماذه نكلهراونأ 0 0 2

 هيققاخ ًارزاضنأ( للا ناو) لسوهيلعيجلاعتهللا لصد وىهنومنيبةب ةرلاومالاكلا || 245 2
 مداد (ةرئارزاصتأ(ل كا ناو) سوميلعو اعتدنا لصدجتو ونومنيبةب ةرااومالكلا | كاردال) اهايطعأ ىأ
 اكاردا هلا قىأ(هايأرامةيؤ دو .هاكردأ ام

 ةقيقحىأ (م-ءاىلاعتهللاو) لك الاانيدنةيورفال_خ لحلا ىلءبرلا ىل_ني>رظنلا ىلع ةبنرتمت ناك ىمومةيرذا

 هدلومذا فن_هللرمصاعمىنر علا نب ركب .ايأىذاقلانال ىنالقانلاى-عت (ركب ونأ ىذ اهلا رك ذدقو) ل املا ةقيقحو لاا

 8 رأةنسهناموةثامعبرأو نيعبسو تسةنسفنصملا داومو ةئامسعنو نيعبرأو ثالث ةنسهنامموة اهعب , رأو نيمسو ونا عةنس

 (نيني الا نعد وجان[ ف) هإدب زمهلابلاةينا سايقلاذا سايقريغ ىلع نونل ابهم_سنو ىمثلا رك ذةئامسجلو نيعد رأو

 مالسلاو ةالصااهيلع ىسو«نا)ءانبمو هلظفلال ادم ىذلا ىأ (هانعمام) ىلا رثناوراصبألا هك ردتالامهوةيئرلا ىنن ىلع نبتلا دلا

 هياعايشغم اقسى نتحتفب ىو ربو مسكف حتفب (اةعص) ءأ رلاديد كنب دش( رخل ذلف ليجلل هير ىلحتةطسا ونىأ (ىلاعت هللا ىأر

 هبرىأر لبحلا ناو)ديدسلا رظن اىاديعبدأكل بحل اةيوأ قرد رجغ ىعصلافالإو

2 



 مامالا لاو ىرعشالا نع ىدي رثأملا هل ناك كل لا ىفىأ(هلىلاعت هنلاهقلخ) ىأ ربقلعتم(كارداب)اةوقدماكوك دءىأ (اكدراصك
 5 (كلذ)ر كب وبأىضاقلاىأ(١ طوع :ةءاو)امبىأرق 0 ٠ زرلاهيقىلخوامهفوالقعو :ايحىل+ 2| ىفىلاءت هللا قا خ معلا ىزارلا

 15 ىلار ظنا نكلو هلوةنمملعاىلاعت هللاو) امهم رامهجتي ور

 هل-ةناك (هلهللاهقلخ ةلارداب)كلذو هللا ةم.هنمابارتراص تحلل مناىأ(اكدزادف) ةايحواك ارد
 كلذ ىلعدااردق ىذلا ناله ؤرلازا وج ىلع لدي اما ذهوىلاعتهللا امه جر ىرعشالا نعىدب رتاملا

 ءاسملا جارد الع ايذمسالال_صاو(كلذ)ج رخت_ساىأ( طدتساو) رشدلا ل .كرد-ةءأل فيك

 مالسلاو ةال_صلاة يلع ىسومةب قراةراشا كلذو هلوراعتساو رأجارختسالا قا طم ىلع قلطاغر تملا نم

 رقتسان اف لم | ىلارظنأن 1 -!وىلا ع ١ هلوق نم )هن حرصت هنأ ىلا ةراشا هيف( معاشاو) لمح اهو ؤرو

 رسقو نأب راقمم فدلا وةلدلا اواكوكدمىأ(اك دول عج ل ء>ال هير ىلحتأ ءلفلاومت ىلنارت فوسد هناكم

 لحل م هىدحاولا لاقاورق فرتقأ ل .ةوصرالاب ىو“ سالمقو رات توا رتوأالمر راد هنابهكد

 اذ_ه٠ نمدآ رام]وهنمهءلعأب 5 طقسا( نص يلوا رعو زوو لاو هاو رسب رىكسا

 ولفرانلا مديد اب وذ. [كباذةهر ووىل+:ىادهاشكأ( هآر ىد ه!هروهظوه لمجال هيلو ) لبحلا

 ىنالقاملا اركب نأ ل وةىآ(لوقلا اذ_هىلع) هتنفوهدهافوخ ,تهن و ورد هاك ارداوةاي>هل قال

 قرظنلاو علا قاخز رو<هناىفةذلا لهأ ت هذمىلءءانب اذ هواعمءانأر لبحلاو ىسومنان قياسا
 ربغاذهل .ةةفرع نبا هلافاك ل طا مهو هناف ةلزتملا هلافأك جاز رااوة.ذمأ |هطرش نه س دلودارأ مرحىأ

 ىل# نمالهعوةوةدشو لمحل اهك دلوهامااقعصرخ ىسومنوك 2 ىدوأل ىلجتلا نال رهاظ
 ىلاعت هلل |( هلغسش )هل جرت مدقْملا (2- + ني)يداصلا (رقع_لافوز اوتةسلج وه فرو هأهللا

 ةالصلا هيلع ىسولامانارووظرهظى أ (ىل 2 ىد>)ه-ملارظنلابرعأنيحهكدتاوصأو ( لمح اب
 نيعلا نوكسد (ةعصتامل)ءاد:با ىلجتلار ون هلرهظ ناب لباب هلا ثاىأ(كلذالولو) هارف مالسلاو
 لوةىأ (اذ_ههلوقو) وه: ةءصنم(ةقافاالب) لاحقا ملا ىل و زييعو هلوالا ىلعو اهرسك و

 الا هل ىلت لاش ال هنال ىل>- || ىعمهناللم 45 ) 001 ىسومنا ىلعلدب) رفعج

 ةالصلا هلع ىسوملالل.جالوهامناةب" الاى جقاولا ىل>:!|نالدعما ا ةداغ ىف هنأ ن نمل ةاؤ .ذهاشاذأ

 هدهيءاللةاغ || ةهمو*««5؟ ال تام لعدمالك ,اءاىلاعت هلل اهجر ىفذصملا نال ةمريغ مالسلاو

 ءادّتبا هلىل<اذاه.نيهليل لمح الرظلاب هرعأه رك ؤرلالأسا ىمومّنا هاصاحنافهيلع
 ىلا نرسفملان هر عك لهذو تول ود و جد الع ءاش ,اذهوتومع وراونالا هةر و كلوي

 هياءىدومرأاماهناىلااو .هذم_مماق نيرسفملا مالكل فل اك ءالوههاافامو هللاءايحأ مث تامدبا
 ع مك لامحلا هقيطنالام ناو ىلاعن 5 هند ةرىلع#إ ةتاطالهنا اعاهكدو لمدال رظنلا ماسلا وئالصلا

 هقلخ كاردا وةأيك (هآرهنا لم لا ف) لاقهنا (نب رمسقملا صعببل عقودقو) ناسنالاة ذب هقيطت

 هولجناوىل<:0|نهرهاظلاو هدا م هذهاشوءآرقهف ىلاعت هللا

 اكدوإ_عجهتداراوهرمأ هل ىب صنت وهراد- وا ارهظام_افوري_ف:ىففاش كلا قلاقرخآ ى-ء٠ ىلع

 ثوحرخ آراحمهيقو فاضم ف2->ىلءهناىل-قو ة هم ا.فعةراعتساءد-ت ءهنارهاظلاواكوكدمىأ

 ةيورب لاو نملدتسا) ل جوز عه ىأ( هل لاه. ورب و)ئثد سداوراد_ةةالال ىلحتلا دنسأ
 هسيفدللا قا *نازوحمهناالارظذو كاردا هل سدل ليلا لة( هل مل-سوهيلعىلاعت هللا ىلسص اذيد

 هكدامناؤرقت_ساو ىأرن اف لاةكل ذك ناكولوانامزمل مود قرلا ىلءاققو ماك دهإعج سلوكلذ

 هلوقىبعملاةي نأ الاهيفامهيفاليلد.عجةقةحلا ىفو راونالار ونةد_هاشاهتفاط مدع ىن وملعيل |

 ىقكعوب. وىأ(هناكمر الكا
 هب رىلك دنع هناش .و هلاح

 لات مث ىارتفونف)
 (لدجللهبرىلحتاملف
 اكدوزعج) فيكالب ىأ

 هيلجتواةعص ىسوموخو
 (هلوروهظوه لجال
 الامان ار و-هطىأ

 ىأ (ءارىتسح) فيك
 (لوقلا 8ك هىلع)ءانب ,

 ىئاهللءازعىذلاىأ

 ) رفعجلاةو) ر , وبأ
 د# نبا قداصلاىأ

 0 رقاملا 6

 ةيؤرلا قةطساولا

 هناح.سىأ (هلغش)

 ىءو_م ىأىلاعتو

 (ىل- كة ىتح لبحتاب)
 الولو) نحت نيحر هطظالا
 لبجلابلغشلا ىأ (كلذ

 ىموسم ىأ (تال)
 ىأ (ةةافاالباغعص)

 ىضنصملا لاقاعلط هءدعب
 لوقىأ (اذههلوقو)

 نالاعلال رفعحج
 3 : ورىأ )مَ تا

 تاكو نءةطساو

 ناىلاعت هلوقىناشالق

 كا هوةطساوالب ىنارت

 دعب أد -ةءليدس ع <

 اذهوان 2 كدلا

 ص عم 0 -ةودي»

 ثيح كا نس رسفملا

 فيك دعت كارداالب , ىل>:لادرج؟ ء]دلاذا كلدناؤهمقل خ ىفهقلخ لعو كاردابه رىبحتىأرىأ(ه ارهنا)هةحفىأ(ل+١4ىف) لاق

 اذك [ةعانتا يلءامهخمصناذ_هوهآرفةي ورواماعو ةاي> هيقىاخىلاعت هللا نا ىلح تلا ىن_عمنا ىرعشالا نعىدد 1

 ىلاعتو هناحس هللا ىأ ( هلانيدنةي ورب لاق نم لدتسا)ىلاعتدي رلىأ(هللبجلاة ب وربو) ى #دلاهركذ



 ىلوالاوهدعبا لاراظ:ريمضلا رك ذىحندلا لاقي ورللىأ(زاولا ىلع اليل د) هلل بلا ير نمركذافىلاعتهّللال_ةجىأ(هلعجذا)
 : : سلذا)ةي ورلازاوج ىأ(زاوملا ىف)ك شالو ىأ مضتو مملارسكب (ةبرمالو) ريدتف رك ذو ٠.١ ثنوثيرد_صملا نا عما.:هدقأم
 هنآ ىأ (تا'الا َّى

 ةبآو راصنالا هكردنال

 وعن ان آوى ارت ل
 ىنارت فوسق هناكم

 ىأ (عنلا ف صن)
 ىلا ةريشمىهلبةي ورلل

 مدارملاماقمىزاوملا

 مالكا هيلع قيد

 ىأ(امب وجوامأو)
 اهءعوقو بوجو
 هللا لص (انيدنا)

 مل-سو هلع ىلاعت

 مز-لاىأ (لوقلاو)
 سدلف ه_ةيعد هآرهنأن)

 ندمكأ (عطاو هيف

 ىل_ءىأةلدالا عطاوق

 (صنالو)ةيؤرلا عوقو
 لوعي 2 رص لت لد

 هلع هعوقو توشىف
 ىأ(هسيفلو-ملاذا)
 اذه ىفةيلعدماعملا
 ى»اىلع) لالدتسالا

 امىلاعت هلوق ىأ (مجنلا
 ىأرام داؤ_هلا بذك

 ىتطامو رصبلا غازام
 روثامامسيق عزانتلاو
 ىنعمو فالتخالاو ىأ
 قةعالا نيد نيس الأ
 ربلاو بيع دمتلا كك
 روطسمو روكذ-م
 ىلقعلا ىأ(لامة>الاو)
 ىأ(نكماممل) ىلقنلاو
 ىلعامهتلالد ثيحنم

 امأتناكاذافاهزاوج ىلءاليادد سفن ىف نكمرهاةد ءرلا قياعت لعجمهنا (زاو < !ىلعاليلد ول _عجذا)

 اهمضو مملارسكي (ةد مالو هن رىآر سوه عدللا لص هنانةدراولا ثدداحالا لد وال ة-جاحالا زئاح

 اهمد_عىلعاه لدتا ىتلا(تاب الاف سلذا): ورلازاوجىأ(زا اولا ىف) ددرتلاوك كلا اهانعم
 ةري_ثملبةلوأم ىهذاه...يف ع رصةيورلل( عنملا ف ص:)اهو و ىفارتن اوراضبالا هكردت الاي" اك
 هسأرنيددءارسالا فهنرلهثب ور عوقوبوجوىأ ( لسوء ءاعهللا ىلصانيدناهبوجوامأو) ماك زاوجلل

 ىتلاهصئاض+ نمهنابباوحلاو عوقولاوزاوجل ايل قاسغاو بوجولابدحأ لقي ل هناب هيلع ضرتسعاو
 ضم كلذ لكو يش ه-,لع ال هنا لاقي ى> هللا ىلع هب وجودارملا سدو ف سعت اهدا دعا بكت
 ناكناوريغلابابجاو بلقناجراخلا ىف عقواذاالق عزا نالزاوملاب وجودارملا ليةوهنم لضفن
 هد-عاسالىذلا ل>هّثلاو ف ءتلا نمد_.قام قالو ىوتناةب ورلا عوقودارملاو انكم هاذ د_-ىف
 هانعمب اتهبوج ولا نال وق. نارهاظاان هل ى_عمالهريغاامجاو بلعناعقواذا ازئاحلا نوكوةراعلا
 اديلع بج وروهشملاوأرتاوت لا ثدد_كاوأنآرقلا نم طق ص: ىف هباحرمصمدروول هنال ىحالطالا

 هبيلاريصملا بج وهلوقي لصفلارخ [ىقراشأه يل اوهي.ةفلاذ نامل لهأنمادحأ عساالو هداعتعا

 مرحلا نمهيىرسأ هنا نآرقلا قدرووءارم.الاب ربخأ توه لعل اعت هللا ىلسص هنا جصاملهنأ ى رئالأ
 لصأ هناف ع وةولاوهو ىوغللاءانعع وهو ةظّقب وأامانم ناك ءاوس هراك.: از وحال سد_هملا تدبلل
 ةسغللا فرعهيففرءلايدارلاوهنملوقنمىفرع ىنعماعرش وأالقعمزالالا ىلع بجاولا قالط | و هانعم
 هاوةهنمو تعقواذا سم ثلاث دج ولاق.بغارلا مامالا لاق مهنم ىف نصملاو ةغللا ةءأ+ حرصامم اذهو
 ضراعوهامبهل فصوناقعلاه-لعق>:دال عفن ملاذا بج او اءاهققلالوقواهب وجت مج واذاف
 نيب قرغلا انؤاهةفراشأ اذ_هىلاوىوتنانيلجرب ىذه ىثماذاناسنالا كلوق ىركت ىرجيف دأ
 اذ_هوهمالكىف لاك-كثاالفنخ فرط نمهيلاريشن(هنيعبهآرهنابلوةلاو) هو ةفبجاولاو را
 ىقدعوةوناا ذات امىلءدربال_:اض»أب غارلاهء حراك عوقوالب نكمملا ىدمي زئاحلاةلباقمىف عع

 هثيعد هأوقو ءاهقعلا هلاقام امهبدب راهنام-هون نمءاحام اهلك اذ_هنافءانأي همالك زئاحلا ةلياقم

 | الف اك_:ريغ نمانايحأت ءاحاذاة:حىهو عددبلا نمةعنص هرففرب مضلل ديكو نوأ هارب قأ هم

 هاوقك اذهو خيمق هناقرمصمءارعش صعب هدصقي
 هنيسىلتاتاذ_هتلقف « امرنا هاوهأنم تدأر

 ليلدىأ( صنالو) يطق ليلد هيعدا مق. لعذملا ناك ىأ (اضدأ) ىط# ليلد ىأ( عطاق هيف سلف )

 هللا ىل_صانيدماهعوقو ىلع مهلالد ةساىئدمتعملا ىأ(هيفلوعملاذا) ةنلاو كلا نمهسيف حي رص
 ىرخأ ةازثءآر دلو ىأرامداؤفلا بذك ام(مجنلا)ةروسف نمثنآ ىلعىأ ( ىت.[ىلع) ملسوهيللع ىلاعت
 نيملك-ثلاو نب رسفملا فاسنءلوةنمامممدارطا ىف عازتلا ىأ(روثامامبيق عزانتل او) 0 هن الا

 امهتحارص مدعا ( نكماممللام”>الاو)ةءاصالا هترو ص هلي قرلاو لي ريجكريمضلا نابل وقال اك
 | ىأ(كلذرلس .وهياعملاعت هللا لص ىنلا نع رثاودهعطاق) ثيدحىأ (رثأالو) عاملا فام متعيطقو
 أوه-مع ىلاعت هللا ىذدر (سابعنبا ثيدحو هسأرنب «ددآر سو هيلع ىاسعت هللا ىل_ص هنوكب

 ءدقتعت ناك اعد ريسخأ ىأ(هداقتعا نءرم_خ)هةيعب هآر هنا هيفرك ذىذلا مدقأملاهيلءفوقوملا

 لوقي وهنعهلقن لىأ( سو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىننلا ىلاهدن لو ) مزا لا هما عديل ىدأ ام بسك

 0مل 2 يي ر222ئئ272ئ22ئ65ئ:ئ:ئ:ئئ2022252 يي ا ل ا ا ا اا يي ا

 هنأ مل_سو هيلعلاعت هللا لص ىبنلانءرت او «عطاقرت | الو)اهبا ىهتحارص مدعل اهمدعوةب ورلا

 نا نأ نم مده ىذلا ىأ (هنعىلاعت هللا ىذ رس ابعنبا ثيدحو) رك ذا ىأكلذإ ةحي ص هخ سن ىفوهنيعبهار هوكي ىأ(كلذي

 رمتعب ىدىأ (لسسوهيلعىلاعت هللا ىلص ينل يلا هدن سول و) هطاينسا نعاشن يذلا ىأ(هداقمعا نءرعخ) هذيعإ



 هنيعن هير دب ور نمهنو هذه .وهمويفمىأة-->وتقملا ملا ديد كدب (هنمضمداقتءاب) لعلاةخسن ىفو(لمعلا) بصنلاب (بجيف)

 نسح [ق ىر تدر ىأ (ذاعم ثيد_>و)هرر_سوهيلعىلاعت هللا لص ىنلا ىأر هاوقىأ(ةب' الاريسفت فرذ أ ثيدح هل ثمو)

 دانسالاب رطضم) هثيدح نالاحماوىأ( وهو)همانمىفوأهدا اوف ءآرهنا نممد ةتامىلع ىأ( لد واتال) ملا ردك ( لمت ) ةروص
 مث لامّتحالا نمقمسام عماميساللالد تس اللعاصب الف ثيدحلا فعضاسج ومامهدح أ بارطض !نا موملعملا نمو ىأ ( نمو
 نيذاعم نءةراتوى اهي سدل نجرلاد بءناوالسرم ىرضحلا سداعني نجرلا دبع ن ءىورب ران هنافدانسالا ثيح نم هنارطضا

 ا رماد نيكللام نءهدانساب هيأة ك ىفىريطااهاور هناونتملاثي> نمهءارططاو لمح

 ىلوالا ملا مضي (هنمضمد اةةءاب)مزحلاوهيلوقلا ىأ(لوعلا بج .ة)رمتعي ىت>كلذب هلح رددها

 ىلاعت هللا ىل_ص هدير نم هظفل هياعلدوهنمض:امىأةددشملاةحوتفملا مملاوةمحءلاداضلا عتفو
 حراو# اب نوكياميفقلم-علانا روت ثاناوةيبلقلا اسعالا نم هنالالعوامسفهنيعد هررل سوهيلع

 رفكي ومداقدعا  كىت> ىطق ثيدحالوىفآرق صذاويف سل ةيذرعلاةب ورلانا ىنعنةر_هاظلا
 ىلا غلا خ مص هيو ا هتومث مهدذع ع_حارلا ناك ن او اهعوةوقءاملعلاوةبادعل | نمريثك ةغل اخ هركدنم

 0 (هلدمو) ملم حرش ىف هفال لام هنا لبق ناوىل اعت هللا هجر ىف ذصملا بهذ هيب اوىوونلاو

 ىلص هتلأسلاةل-ههاور ىذلا هنعهللا ىذر ىرافغل (رذ أ ث هدح )ب ولا تابثاىف سابع نبا لوق
 مجنا ار وسةيآ عب (ةهن' الا ريسفت ىف)هرخآىلا ارو: تءارلاقفكبرتءأر له مءوهيلع ىلاعت هللا

 هني اور فى يرطااىأ (دانسالاب رطضموهو) راع( لي وأتلل لمت <) لزج نا (ذاعمثيدحو)
 ماوقهيىذلا رهظلاه|_صأنتلاوهنءدارملاهنالماورىذلا لوسرلامالكو ثيدحما سفنوه(نتملاو)

 هلالتخا هءارط_ضاو حرشما لوقنملا ظفللاو تي د-كلا ظفاك مالاكلا نمدصقيامه.هب_ثفندبلا
 هنال السم ىرضحلا سابع نا نعةراتاور هنالهدتش بارطضا ليقبرعضلا نملاعتؤا هقالتدخاو

 لامتو ةروص نس>أى فر تدار ه.فلاقهنالهن:هبارطضاو لمح نيذاعم نءةرانو ىلا صد سدل

 مثىل ىذقام ةليللا تيلص لاق اد_غلا صا! هيفو مدة: ىذلا ثيدهلا ىلعالا الملا مصتخ مفك

 ىت> قال _ص فت سه: ىلردنامت ءاصؤ للملا نمت«: ءىرخأ ىو ىر ىف اناف ىذنج تءهضو
 نبا هاورهلوطدثيدكلاناليقوبارطضالا بج وي د>اودنءلا, هفالتخاو ىل رئانأ اذاف ثاعةيثسا
 ةبؤرلا فهن ك-.هتبامز أو هودان_.الا حد هنالاقو سد رق نس هنالاقو ىذمرتلاو لمتح
 ىوغللا هانعمدارأن اهبارط_.: |نمىلاعت هللا هجر ف :_صالاهرك ذا بي غرتلاىف ىرذنملا لاقاذكو

 هانعم دارأن اوهانعم فاتخيالو هظاغلأ فلة دقد>اولا ثيدلانالحداقريغو عفهظاغن [فنالتخال ||
 د ه.ق سدة ام هدحأ حجرتب لةَقاَمْحح هوج ونهو وررثك افنان وارهمؤفلة+ااموهو جالطصالا
 رد ثدد-ح>و) رظن هيفوافن [هتعمس كهوحتك ثر د-4 |ةءاوهفعض ت>وأك لذك ناك ولوهنم
 (لمت#) ىوارلا طيض م دع ىلءهتلالدإ ف عضلا مج ودق هإةموةد ورملاهظاقلأ(ىل ذعر "الا

 (دون)لوهجاءانبااب/ ىورفإلارونىلاعت هتاذ هلع ىنءملاثيحنم(لكشم)اهريغوةيزعلاةيورلل

 فيك ىنععروصةماهدعب فاو نوذلادي د ثوةزمحلا عمقب (ىفا)اضي ارو ذم ىورب و عوفرمنونم
 هندب و يدب لاحد ةومهثلاتاذىرأ ف يك_ةىندش غار: تدأر وأر وكر هظوأ ىدحو ىعنم ىأ(هارأ)

 سدد>|لاو ل .> نيذا<م 0

 هنلا لص هللا لورامماع
 نعإىوهيلعىلاعت

 كاع تك :ردغلاةاللط
 ىلصاملقعلطت سمشلا

 تيلص ا لاتةود_غلا
 تعضووىل ىذقامةميللا

 ناناند>_لاىق ىنح

 ةروص ن-سحأف قر
 1 هاوروثددحلا

 ازد ىلع ل ينح نيا

 2 قاد هو قايسلا

 ردقام تمل صذىلالا نم
 ىقال_ص َّق تعتقل

 انآ اذاف تظةيكسا ىتح

 نس>أقلجوزعورب
 د ةةثيد#ك ا ةروص

 اكثردحلانتمفادخا

 د14 م
 تبحومد_>اوثيدح

 عفرلاب (رخ الرف ىنأ
 تندد ةعص هنا ىلع

 ماللارسكب (فاتخم)

 نمىأ(لمتح) ىنمملاو

 لك_ثءهماقب وأ هنيعد ةاروأ» ربه !ومآرن روك.نالل متحم وأ | ههدحأ حيج رتالوامدب مد |ناكمالث يح ىأ(لكشم) ىنعملا ث يح

 لوسرت ل اسلاةرذ لأ ث ددحو هو ىورية ىورب و( ئورذ) تافصلا ةاجن هروذملا ىد؟روذلاو تاذلا ىلع رونل!قالط | ثيح نم
 ىعمة--وتفمةدد ثم نونثةحو:ةمةزمجس(هارأىنأ) مظعر ونو هىأ (رون) لاق رتيأر لهل سو هيلعىلاعت هللا ىلص هللا
 روهظاا لاكن م ءءار وام: و رنعدهمححرصدلا ىدغاذاوهو رونلابى رئخلان اف ىلاعت هللا ىرأ فاروصّتب فيك ىأ نيك

 ةداعلاترحاكروهظلاماةوةب ئرلانعىنعنمر ونلا لاك ىأىرزاملاهللادبعونأ مامالا حرصك ىلاعتهتلاىلا دئاعءارأ ىفريمضلا
 تاب اورلاو مل وصأم-يجيأل والا ع-يجفتا 0 رلا عيجماو راذكه ىلا |لاقراصبإلا نماوعنميق راهالاراونالا ءاث غاب

 | ما رآميكف 2 وذل !هباحح وانعم 0



 ىلعةزمهمضب(ها رأو ةنونم ةدد ثمة: وةرو كم نون فا هد دنءارلاو نونلا خاقب ىأ) ىنار ولكو ردنا (انخويشضعب ىكحو)
 لمةحىنمشاالاقوىمتئاروذلاهباج> هاوقواد ونتي أر هاوةهيلعلدب ولوالا باوصلاو في7 اذهو ىزملا لاو ىزاجل اهركذام
 ىقو).دادعتساوهتابث ىلع ىفاءلاو هداعمتساو هني رثر ىف: ىلع لادلوالاذا هتبارغوهدعب الو ىبسامىلا اعجار هانعمنوكي نأ
 ارونتيارىأ( ارو: تيأرلاةذ) كبر تيأر !سوهياعىلاعتهللا لص ىنلا ىأ(هتلاس) رذىنالرخآث ددح فو ىأ (رخ”الا هثيدح

 م.م فصلا لاقىحدلا حرش فوءارأف يك
 ىلاعت هتاذ نوكي نا

 مسج رولا ذااروت
 4 نمهوهنع هّللاىلاعتت

 هنأ مس هميهس نأك

 ة:اوباتكلاؤىلاعتو
 ىأرونلاىذىنععاروت

 اكرونلاه-:موأهرونم

 سم اناهسل ارونلدق

 رونومجالاورمقلاو
 لعل اوءايدنالاب ضرالا

 راجشالاوتابناابىورو
 هةلاخرونلايدارملاوأ

 ثدداحأ مرخت ىفواذه

 ناثك ىف ىقا ارعللءام>الا

 هس رخ نبا لاو همها

 هداتساةكنمساقلا

 ىفنا ثي>حنمىأْئث
 رذ لأ نعد_جأ هاو ر

 0 ىلا ارو هتأر

 حيدص!|لاحر اهلاحرو

 جاجت>الا نكي سدلو)
 ند (امهمدحا وب

 ىل-ع) رذىلأىثيد>

 هع وقوىأ(ةي ؤرااةد

 اهريدنعم ضراعتلابيقنو

 اه-يدان_ساصقانشو

 ىأ(عيحصلا ناك ناف)

 هيحدوهعئمأر ونئأرائاوىلاعت هللا ربها ريخأدق وهكار ونتدأر) اذانكلا اوأانمم

 لاحمو لس لوصأ ى أل وصالا نملصأ ىفابتي أرالوانل عمت لهداورلا هذهو

 سامقلا فال ىلءر ونللدء«_سلاىار وهىوروةداعلاىراح ىفةيؤرلا نمةعناملارونلاتا>.س

 نوكيناب ىيسامةءاورلا هذه لمت ناهرملل نم لا قولوالاباوصلاو فوضت هنا ليقو قاعتصك
 هذ_هرأمل ىلاعتهللا هجر ىف:طملالاقولاعفالا تافص نموهفةيؤرال عناملار ونللى لاخلا ءانعم
 رولىعمو نيملسملا عاجابهنءوزئمىلاعاو هو مسجدنالا رونهناذنوكينا لمحت سم ا نموةداورلا

 ثيداحأ ب رى ىقارعلا لاقولاجوةجب.وذوأم_مولقر و:موأاهاهأىداهوأاهرونمتاومسلا
 ثيدح ىفدجأ دازوئثهدانساةحص نمسلقلا ىفةيزخنءالاقوارك_:مثيدحلا اذهل تدًارامءايحالا
 ىلع قةئااواهمدعدالوةء ورب رعشنال ثيدحلا اذه ليقو ىهتنا عمدصل |لاحرهدا:سالاحررذىلأ

 هد_:ءنال هلاقدنا لمتح وهتءؤر نم نكمتب فيك ىأب حعتلاو أ راك-: لل ف يكولوالاوههتياؤر
 نمرونلا ناف فاك: ناهربلا زك ذاموار وتدأرىور هنالهدارممهغبال نمهمال_سا ثددد->نم
 ىلاعت هللا ىلءىتاطدر وذلا نا قارا ىلازغلا هاضترا ىذلا ودم مالك اذه لك لوقأ * ىلاعت هئامسا

 مالك ىف عقود_ةفايفوص ايمك-اعرتمن اكن اووهوهري-ارهظلاه-_فنبرهاظلاءانعمناوةقيقح

 قار ونلار ونهناف ىععن اتي اورلافا ذه ىلعو ىتايس[كراونالاك س دار ون هللا لاق هناف قفا ودام ىرعشالا
 انخاشمضءب) لقنىأ(ىكحو) مل-مرب غ مسجلا هاوةورون ىلع رونو هذ تمهفنافر وهظلا طرب
 ىفىأ ف:صلا هلاقامتعمسوهانعمتفرعدق(هارأى نار ون) ظفللا اذ_هوأ ثيدحلا اذهىأ(هنا

 مخآ قرط نمىورملاىأ(رخ الار ذ ىلأ ثيدح ىأ هثيدىفو ثدأنل ةياوزلاهذهنا نمل ب حرش
 نكمي رسلوار ونت: أرلاقت) كب رتد أر له هتاف سو هيل عىلاعتهللاىلصىنلاىأ (هتلاس)
 هيلع قاطأ نوكيناللمت<ءاذه(ار ونتءأرعيدعلا ناك ن اة ؤرلاةكحىلءاهتمدحا اونجاحتحالا

 هءاج>نالهربملهنادارملان اوأ هيابتةيةحىلتال ىلاهثامسأر ثاسك همزالرامتعاب وأ ماك ةقيقحر ونلا
 امعاو ىلا«: هللاربإ هنارمخأدق) !سوهماعهللا لص ىنلا ىأ( وهذ) هلوةبفنصملاراشأا ذهىلاوروذلا
 (اذهىلاو) حارمشلا صدد هضاربلو همهفام ىلع ءانب(ىلاعت هللا ةي ور نعدبج>وهعئمار ونكأر

 هلوقك اذ_ه (هارأآف يك ىأ)هتيراراك.: اوأ ب جعت هناف(هادأىنار رن هلوق ع-جرت) هربمل هناو ىنعملا

 روذلاباج> عم) هدي وثر نمنكمثي فيك ىأب حعتلاوأراك_:االفيك-ةهللانورفكت فيك ىلاعت
 هباجح رخ”الاثيد_+ ا ىفاملثماذهو)ةواشغلاك ةيوثرلا نعدلعناملاوأرتاسلا ىأ (رصملل ىلا
 هللانا وهو ىرعالا ىدومىلأ نعىراخبلاو ىملايطا اول مءاور ثيدحلا اذهو ر ونلا

 ل_عوراسمملال_بقللتالا لع عفربوه_هقريو طسقلا صف هنك-لو ماني نا هلت_ندالو مانمال
 وه وهقل> نمد رصيةيلا نمت اامدهح وتاحم_ستق رساهعشك و 1 وثلاهاحح لالا ل ءق راما

 ىلاعت هلوق (ىلونيدرعى بهي أر نكسلو ىيعددرأول رخ الاثيد-4اىو) حرت ثيدح

 ةغيصد(ىدغملا رونلاباح> عمدا ارآ فمك ىأهارأىئار ىب هلوق عج ربا روت رهلوق ىعمىلاىأ(اذهىلاو ىلاعت هللا هب ٌورْنَع

 هياجح) ىدملاثيح نمىأ( ني 1ك 24| ىناملثم)ا رأى ار ون( ثددح ىأاذهو رمدنلا) ىطغملاىأ اددشموأ اعْمْدَم لعاقلا

 ىأ (رخ"الاثيد-كلاىفو) مانينا هاىتزيالو مانيالهللا نا هلوأو لم ىف هاصأو ىرعشالا ىدومىلأن عىسلايطلااورإك (رونلا
 أ رقىأ(التونيت 9 انهههيفدز ( ىاقبهتأرنكملو ييعسسرأ) ةباحصلا ضعي نع سعك نيده# نءربرسنءاءاورىذلا

 : هيلقي هير هني ير ةحصلا دهاش ىوارلا



 ئذلاكاردالاقاخ ىلع رداقهلا وز ددأوأن يسوم باةناك- ةىلاعثو هناحبسه.لاب رقثلاىقدا زىأ(ىلدتف) ادن تركىا (اندهتز

 حمسلاكاردا نا *ناوهريغوأ عمسلا ىفةب وراك اردا اخ نابىأ(ءاش فيك وأ) تلقت ىف لعجين أ ىلع ىأ(باقلا ف رصملاق

 رهاطى أ ةروسكملاءايل اديد ششي ( نيب صذ ثد دحدرو ناو ) هدامع ىف هدا رم نع هعفادد وهعاسيىت>ىأ (هريغ هلاال) هوو رصبلا ىف

 هيلاريصملابجوو) لمث>اةهخس:قولوهملاةغيصت :(دقتعا)اهءوقوواهةوبث نمي 0 رلابابفىأ(بابلاىف) الي وات لمسحال

 4 قة ادنع ىأ(.د رب) لقتل ادورووأل ءلاد 94- ْةهجنمىأ(ىطق منامال ورا اوص>وةب ؤرلا زا اوجىف ىأ(هيفةلاحّساالذا

 75 ىف ةلدالا نيب ع 2 نكميهنا ٍلعأىلاعتو هناح سهللأو لوقأ(قذوملا هللاو)
 0 للا الا ااا الا الا الا 1 ةمما 02ة2ة2ة 4 ا

 ةالصلاهياعل,ربحالىلاعتهللام ميةريمضلا نا ىلععانب اذهو هدنع نمي رقي لزنىأ (ىلدتةىفدمن)
 - , ؤرلا نعم نيب مروه ثمهيقم ةمالكلاو ام ءندلاءامسمملاا ب رز: هلوقك هياشتملا نمهيلدتو مالسلاو

 هرصمب كر دبامهملقي ل ردن ناب .(ىلقلاف رتل ىذلا كاردالا ىاخ ىلع رداقمللا و) لاقؤ ةيملقلا

 ىرب ىت>هللاهب رقيف ةراصدالاٌ دمموها ر ونباقلا ف نالهناذ ىلءاةقاو هلاسو سم |دهاشم ُ دوك

 لج نأدارأنملاهدارأ هلق قكاردالا قلخر مغ ىرخأ ةيفيكب ىأ (ءاش ف يكوأ) ني_عللةظ_ساوالب
 2 رص( صن ثد دحدرونافدريغلاال) وهالاهماعبالدج و ىلع هيهكرديايرورضاملع هلل عك نان هل

 نملك هدمتتعا ىأل وجا انبلاب( دق ءا) لب واتلا لمتكال ثيح هلقي ورلا توبث ف(بابلا قي )
 الذا) «ذعلدعنالو هداقتعال هذنناا: هلعسح وىأ (هيلاريصملا بج وو) هدنعش“ و هيلعفقو

 ةيقلاتمعز مالو الاجل نوط را عئانقو اهعوقووهن ةرلاةحص نمدرك دا .فقىأ (هيفةلاحتسا 2

 هللاو)تاهباشثملارئاسك ه-.قفقو“ !اوأةليواتبجويو هداقتعا نه عنموو و (هدرب جطق عنامالو)

 نأىلاةراشالا نءهيفاملفطلاذ تا ىفو هدامعىلعهب نمعنملا .فوتلل لاما ىأ(با وصللقذوملا

 عصالا نا ىفاذ هالوهو هلاقاهمفةرعشالو قءفوتلا قزر نم قد ةونلل جا“ م «ورلا ثيداحأ ضراسءت

 الاةباحصاارثك أه يلا بهذاك ه.ىرسأن يح هسأر نبعب هير ىأر سو هيل عىلاعت هللا لص هنا حجارلا

 هللا مالك ىطقلابد ارأناهنابهيلع ضارتعالافىطق رعد + مأ هناىلا فهذا ذأ هفالخ لن :و دروام هنا

 ثيدحلا قالون رقلا ف سدا وهوهرائمز هر ءانملع 7 ل م ال : سل هناكل مها رتاوتم ان :د>وأ

 ءاهللأ وهنم ري هكرتوأو طقاسإ-هريغو عفهن لمع حي رد حرص ثد دحهيق سل هنادارأ ناورتاوتملا

 انهم داحمو هلهتبطا خم ىأ (ىلاعتّت هتاحانمن هر ا ارسالاهصقىأ (ةصقلا هذهىفد روامامأو نفق

 نووا* نأ اهانعم لصأوهاض ربامد :راسملا ىف 1 و :داحلا ىءمنوكت ةأح ةاحاتملا و ىلعالا ماقملا ىلا عم حض را

 0 را .اععاطي نأ نماحنم ره نم نالئاجتلا نم وه ليقو ص :رالا نم عت 0-0 وكن ىلع هبطاخ

 الوشم !!لوالاريمضلاو هيدا رملانيبيل (هعمهمالكو) هلوق هيلع فطءاذلفةبطاخملا تأ طم ىف عاشت

 ىلاوهيل ان د رقملا(هدبعىلاج واف هلوقب) تباثلا ه_عمهمالك ىأهعمرتمضك هللوأ هناحانم ريمضك

 فر أبد د دومعل اماقمنارعدقو ل. رعج وأ _سوءيلعمتلا لص مركملا لوسرلاوهوهتمظعتاودارس

 | قفةرابعلا هب طمحالاميظءارمأ وبامىأ( ىحوأام) هيدنالو هلوسر ل ةب «موهدبعملا لاهاذلةتاماقلا
 هريغهيلعللاهعلطأ امىلععلطي الف راعملارارسالمر حم هناوهم_ظعتو همدخفت ”ىلاةراشا ماهسالا

 امدر وامن الك كلا ءذه
 5. ورلات انا ىلع لدي

 ىل_ةترابتءاوهاما
 ريش اممءاحاموتاغصل ١

 لو# وهذ هورلا ىنىملا

 ىحتلاذا تاذلا ىل<ت ىلع

 فككلابن وكب اماما
 لاحموهو ه-:ةيقحنع
 رابتفاب هناا
 لدي اكهتطا.>وهةطاحا

 هكر دن الىلاعت هل اوقهيلع

 الوىلاعت هلوةوراصدالا

 ا و9 0: َن 0

 اماةىلاعت لاق هنأ هلي

 اكد ءزعج لبجلل هب ريت
 لعاو ب رلا رك ذىف

 ىاذكو انررقال حولت
 ذثموهوجورىلاعن هاوق
 : ةرطاناجب رىلاةرضان

 ادكو انررحامل حملت

 ىلاعتهنبا ىل_صدل اوقف

 .امكمكب رنورتس سقةيلع
 ردبلاة|هل رمقلانورت
 9 ل 8. ال

 - 0 نوماضتال

 نهانيقب مما

 0 ا ا ا ا ا و ملا

 تاماقملا فام ةب اهنالد. :اذلاةقمعحلا ع نعةفشاكلا ةيئاف- مصلاتايلحتلان ا عم ىقعلا فاهبنيةيلانع ريصنأي :دلاى ءدق درعم

 م رمل ناوىلاهتلافأك هللافار رئاساضن أةنحا ىنوكيىلاعتهنلاىلارمسلا ىف ىهتنملاكلاسلا وة .دمرسلاتالاحلاو ةيدمالا

 ف دثك امو رئامضلاورهاوظلابإ-ءأوهورهاظنلاو نطابلاورخ* الاولوالاوهفهتيلوالةيادبا هناكهني رخ "القرا هنأ عم
 رد ةارمسل اوقئاسحلا نمنيفراعلل

 1 ا اسال لاق 1س لاس هاوس .اممةقرفتمدئاوفف(لصف)

 حوا مهدبع ىلا ىسواف) ىلاعت هلوقن مدروام ليل دب ىأ( هلو وب)



 ليرمج ىلا ىلاعث هللاو هجوما نا ىلعنب رسل ارثك اذ) ىنعملا اذ هىفركذ ساس ةنسلا هت دروأم عمىأ(ثيداحالا هن ضئام ىلا)
 د-# نب رفعج نعرك ذذ) -مء:درفنممهروهج نعةج راخنب رسغملا نمل ملة ةقئاطالا ىأ (ممءاذو قالا ومخمملا ليريجو

 لوقنم ىأ(ىط-اولا نعمو فو)ةطسابملا ةلاحوةماركلا ماتم هيضتقي اك ىأ(ةطساوالب هيل هللا وأ لاق) ارو ةجعيت(فداصلا
 هنابلوقلا ىأ(ىرع_ثالا نعى -و) هت طوأهّتايل ىف ىأ (ءار.ءالا ىف رملك د نا نيماكتملا صدد بهذه وةىأ اذهىلاو)
 ع دوعسم نبا نعموكحو) اريةدماك

 نءانعساقنلا ركذو)
 ءارسالا ة_ضقىف سابع

 هءل ءىلاعت هللا ىلص هنع
 ىلدّدفاند هاوقف ملسو

 هللا ىلص ىلا ىأ (لاق

 ىقراف) ٍوهيلعيلاعت

 ماتم ؤىأ (ليريج
 هللارع_تأاك هل ني_عم

 نع ىلاعتو هنأ ء دس

 الاا:مامو هاوقب ةكئالملا

 لاقو مول-عم ماقمد]

 لك توردول ارذ_دعم

 تعطقناف) تقرت_>ال
 دعدىأ (ىعتاوصالا

 ىه لي رعد ةقراقم

 ةْدحْلؤلاو سعرلا لصحو

 مالك تعمسق) ىاقف

 (ًادبيل لوةيوهو ىر
 حق رحالا مال رسكم

 رههت اقف نوك_5

 نكسا ىأ مكاكع

 ىأءارلا حاغب (كعور)

 مكاىور ناوُكعْزَق
 نةمطيل ىد-ءملاقءارلا

 لصأو ك عم فاو ا

 بأقلا مخلاب عورأا

 ل ار هءغمو

 3 ىواف وق قل صاح اول مدعم ىأ(< وح هرك ذىباسلا (ءارسالاق تشل 2 ا هي دولا و ه] 5 كا : 2 دام ل 2 ه : هناا ءأ دل 5؟ه:نعىلاعت هللأ 7 3 3 5

 نا ءابىمسق عورلاهيقىذلا بلقلا م.ابهلك ىجسوأ هيف لحام ممأب ىمسفعو رلا لا_<عهنال مركبة هنا

 مهدرءامدريسو(نورخآ )ةطساوالب هميلكت قنىأ(هركنأو سابع نياو

 ك0 سرب بيبا بيبتلاببب7ببب0بببب0ب0ب0ب07بب7 7777” ب77777 ب؟7ت؟_أ؟7ت7(70(07(70 9

 ةياغوأ عمىععىلاوةي: الا( ث.داحالا هتنمضتامىلا)هريغب ىراءالعقومانهدبعلا ظفلو ماهسالا ىنذ
 رثك الال-مقاسب اوج( نب رسفمارثكاف) ثيداحالا ه”:مضتامىلا ماكل | نم ىبتني ىأر دةمءادكبال

 ىلءع] لهسهيقرعالاو ننرسفملارو هج ةرابعل !قدمممرد ان اوذاشا ايهاب اهم سمسا, القريثكلا لباد

 هياعلب رع جيلا هللا )ه. ”الاهذ_ه ىف واف هلوق ىف ءاحيالل لعافلا ىأ وأ لعاف مسا (ىوملانا

 نبرسفملا نمةعاجالا ىأ(مهمماذو ذشالا سو هيل عملا عت هللا ىلص د م ىلا لد ربح ومال سأ اودالصلا

 ةغلابملعاغلا ىلع اطر د_صموأ د عاق عجدوعقك ذاش عمجام اذوذ ف هيفمه وغلا ذا ةليلق
 دقورفعجةع_ص(قداصلاد_ه ني رفعج نع) لو ءقلل ىنبم(رك ذف) هنيعمهن اك ىحهنمهئاصت | ىف

 كلمةطساوالو !سوهيلعىلاعتهّنلا صا د هللا ماك ىأ( ةطساوالب هيلا حوأ لاق) هنا هت رت تمدقت
 هللا لصد ديعلايدارملاو هلل وأ ريمضا ذهىلعفهنممعأ ناك ناو مالاك-ا |اذهجولايدارملاو هربغوأ

 تمدقتدقو(ىطساولا نع) ل ةنرفعج هلاقام لو ىأ(هوكو )ذاشلا بهذ! نايب اذهو سو هيلع

 هيلعهللا لصاد# نا نيملكآ لا صعب تهذ) ىطس اولاورفعج نعلوةذملالوقلا (اذهىلاو) هنج ََر

 ىرعشالانع)لوههللاءانب( ىحو) اذهنم لديهدعبامووهو نأ ةز مه تشن (ءارسالا قير ملك سو

 ىلاعتهنلا لص هلهللا ماك ركن أ ى أ (هركنأو) مه عىلاعت هللا ىذر( سايعنب اودوعسهنيانعموك>و

 (شاقنلا رك ذو) هاباب قايسلا نال مهوتاكطةفلقنلاركذملا سدلو(نورخ 1) موقةطساوالب !سوهياع
 هياعهنعءارسالا ةصق ىنامّمءىلاعت هللا ىذر سابعنيا نع)الةئر وهكملاهريسقت ىف هر ذىداسلا

 فاك ىأ (ليريج ىنةداف) لسوهيلعىلاعت هللا ىلص ( لاقى د25 ىفد هلوق) ريسغت (ىفمالسلاو هدلصل ١

 تعممق) هنعتدعد وه: ةرافامدعب(ىنعتاو_صالا تعطناف) هاد_«.الامأةم ه]نالجارعملاقهنع

 هانقملاءايلا تفي أدهم و مالامالب (د#عاتعو رادبيل) ىلالئات ىأةيلاحةلج(ىللو#ي وهوف رمالك

 اذافرعالا مالب موت عراطمدنالةنك اسةزمهو ةحومفمهعيفخ: |مهملادو-بلا نوكسو ةيتحنلا

 ىعلاونوك_ىلاهانعمأدهلاو فول ءا رلا شفي عو رلاو رخ الالةءااك اهفذ_>زاحءاغلا لدنأ

 دارملاوبلقلا مذلابعورلاو ةلههملاءارل امذزو< و ةوخو كعزة بهذ يلىأك _عزؤنكسل

 ناتياورلاة هل. هنالساةلااضيأ حوت ةملايدارب نأز و وفو-لا نمي رط_ضالو2 - اقر قيل

 هلاقي رششت هللافامناو سدقل ارئاظ- ىلا ل دو مد_ه: ىأبرقلاوهووندلا نم رمأ(نداندا) 85
 هرمأاذلو تاو _صالاهنع تعطقن |الهشاحئسالاسنانود-ةارتلءالعأو _سوهماع ىل اعت هللا ىل_-ص

 لاح لك ىئهيلا ب رقأن اك ناوىلاعت هللا نمدي رقةدايزلانايب وأ اديك انهرعأر ركوالوأ هبلق نان مطاب
 سنأ ثددح ىفو)رمالا هلاثةماىلا ةراش اند هلو.ةبهنعدر اخاف هلةمسنلااذهااو ناكلا نءههرتتل

 ىلاعت هللا ىلصهيلاةهسنلاب ودلاؤدرياتلاوب رقلاةداب زةدافاوديك اةلررك (ندأ) وندلا نءرمأ نونو زمهمذد (ندأداب)هضعب

 ىفس نأ ث يدح فو) هشرفوملاعااول» طرغخاهشرعملا وددلادارااوأ ةحانيشو ةقادسو ناك هونذأل هناك ود: 0
 ىوأامناب علا نكوهنا عمةيق مالك الق همكح ىط عن هنالهفقوأ زك و هعقر عص ناذهنعاعو5موأ هءلءاقر ةرهىأ (هنمود ءارسالا

 نمنوكتل ٌكببلة ىلع نيمالا حورلا ه.لزن ىلاعت لاقأك نيالا لي ربجةط_ساربالا نوكي الغ نيبملان ارعل اوهوىللا ىجولا نمهمل|



 ىلع قحيالا ف ماحلالاةيضةوهاكةناذيرقئالب وذ حأ ةظساوالب وهف خا ولا نمهيلا حوأامو نيم رع ناسي ندم
 اموىلاعت هلوقب)ةطساوالب هملك هناب(لوذلااذ_هيف) نورن "الا ىأ(اوجتحا دقو انالاةاده نم مالسألا ئياشمو مالعالا ءاملعلا
 ب ص 2 امال ةءرس لرديايقخامالك( ا.حوالا هللا ماك. نأ) ىىد"الىأ (رشدل ناك
 ءارو نموأ) ىوطد روطلا ىداو ىف م مالسلا هيا عىمول لصح كتل ليدس ىلعوأ 5 هيلع ل ا ض

 ىعولا نمءايدنالا رئاسل 0 --- حقو َ ىأ(باحح س_-تآ--- 767676600101011: اتسم .: 9

 ءايغصالا ضعبلو ىلا

 هللاىأ (ل-سريوأ)

 (الوسر) مثلا ىلا ىلاعت
 (ىويق) ةكئاللانم
 نايدط_ساولابىأهيلا
 نملوسرلا كالا غاي
 ئأ(ءاشيامهنذان) رجلا
 ءابنالاو ماكحالا نه

 رهظأءانركذىذلااذهو
 فن-هاملا هرك ذام
 ئأ(ىهاولاقف) هلو-ب

 | لبقرامضاهيذو لسو هيل ءىلاعتهللا لصدمت ه.دارملاوهللهدبءىفو ل ربحي ج وأ لوالاريمضلانا |

 ىوأى اهللوأ حوال مظعتو مخفت هيفول» ركن وكن از و< ىناثناىح وأ ريو ومواعم هنالرك ذلا

 هللا ىل_دد #.دبعو هلل ]والا جوأ ىفريمضلا نوك؛نازو< وهيلاهللاجوأامد_هللاددعل ل.ريح

 ىألد ريجودبعد د ارلانوكين اروع هو هيلع ىلع هني لصد ىلا هللا ىحوأ ىأ لسو هيل ءىلاعت

 هياعملاعتهّللاىل_ص ده دبعىلاهّ لاح وأ ىأ هلل ىفاث | وأ قريمذلاو لء ريجملا ىلاعتهتلا وأ

 هللا لصد دب عىل هللا جوأىأ ليربنوكي نازوحيواضن [ىحوال مخفت هيفقديلاهّللاداحوأ امل سو
 ىوأريمضو ل.ريج .دبعيدارملان ا ىلعو ةطسا ونهيلا ؤاحاقهيلا لب ريج جوأامإ_سوهيلعىلاعت

 ريمصو لربح هدبغددأر ملا نأ ىلعو معن هيغفهيلاهللا جوأ املي ريجهدعل هللا جوأ ىنعملاوهتلىفاثلا

 هناللوسر لكلوأ ل_وهيلع هللا ىلص دم لب ربج جو أ املي ريج هدبعل هللا وأ ىأ هل ىفاثل| وأ

 الو ى:لخديالهءا|جوأوأةالصاامأوأهءاكحأءاحوأ ىذلاوة لو دوموأة ب ردصماموهيحو نيمأ
 ١ لية كرس ىفرسوهوأ كتمأىلبقو كل بق ةنحلا ةمأ

 هيك< ىاخال منال ولوق * هفرعت سل ارس نيد حملا نمو

 ةطساوالبهماكل اعت هنا ىلءاولدتس | ىأ ( اذه ىفاوج < ادقو)هقيقك<و هد ” الا ةرقب رعسفت قايسو
 عاونأ ىلع ةلالدلاةيءالا (ءاشامهنذا ىويفالوسر لرب وأب اج>ءارو نموأ ام>والا هللا هملك, نأ رمد ناك اموىل عت هلوقب)

 ىلاعت«.الك وأ مالكلا ]| ند يفي هج ىلع#ي ”الاءذه فة مالكلا ماستأ(ىهاولاقف) ءاوقب هنبجاجة>الاهجوو
 ماسقأ ال )ىلعرشدلل ءارونم) مالكدلااهنملوالاابيفةرصح:ه(ماسقأهثالث ) عقيالو عصدالناك امىن-ع«منال اهادعام

 لكك باجحءارونم وهف هليصقتر ماك ىثهيجآكالو ها رب هنأ هللا بجحال هتاذدب ور نعهملك ودبطا نو 2 ا -

 000 عمشهنافرك ذاهيفهمد تل اقدارنال ىسوموايندلا مال_ىلاوةالصل هيلع ىسول ىلاعتهمياك مك ىأ ( ةكئاللا لاسراو)
 نوكي ولا نمىفاثلا مسقلا (و) ىلاعتهتاذ ىربالوهو كام ةطساوريغب ىلاعتءتلا مالك را هعيصدتءلملاره_ط

 نار 0 ىرلاىفةلا< |ءذهومييلاءاحوأ ىذلاهي-ووىلاءتهمالكمهوغايلرمشدلالسرىلا(ةكمالملالاسرا )||

 ب 2 0 رست ىدومو(مل_بوهيلعملاعت هللا لصانيد:لاحرثكأو) مالسااوةالصا !مهيلع(ءايدنالا عيجلاحك) ا

 عواد لد 5 ىولا [كماسق أ ىلع جولا نافدو ربل وأك للا اوأر ءاوس ليقاين دلا ىف ةطساوريغد امهماللك نمردن|مريغىفاضأ
 < لاسراب لوقىفو ايحو لوقف لادا ذ_هنافرظ ءيفودارب نأريغ نم سرخ لا ةلصلصك عم ناك
 لافتا وتو داتسل هللا ل تك لك ماتم اودالصلا اعرق ااا ربجص صتخع ريغ هناىلاةراشأ ةكئالمل
 ىلعرهظ» الفبيغلا اع نع جرتشالاب كلوا كم روح ىلا جولااومةدقو مالا قنوت احا مستو هيلع ىلا
 ئضتران مالا دعا هنخ ءاقلا ىأ(ايحو هاوق)ماللاوةالصلا مييلعملسرلهّنلا مالكو ىحولا ماسقأ نم( ثلاثلا) ماسقالاهذه

 داني: لاوحأر ثكأو)اهعيجءايسنالارئاسلاحك ىل !والا(ءايدنالاعيجلاحك )ادصرهقلخ نمو هيدي نيب( ىف اغش - مو )
 ىئاذاالا ىنالو لو_سرنمكلبق نما:اسرأ اموىلاعت هل اوةقرسفملاىدحاولا لاقىفاثلا مدقلا وهاذهو( لسوهيلعىلاءتهتلا ىلص
 لوسرلكفاسانموأامالا هتوبتنوك:ىذلا ىنلاو اهاغشدرواحو انايعميلا لب رعج رامخاي ىلا ىلا لسرأ ىذلا لوسرلاةي "الا
 منوكءالءدرحلا ةوبنلان ارهاظن اف ىنلا ةف ص صن هيف همن ذهبت ىف ىوونلا لاق ىدحأولا مالكا ذهالوسر ىن لكس دلو يأ

 السموأباجح نماعم وأ ايحومالاى ألاوحأ دعب امووهو (ايحوالا)دافأام ىأ (هلوة ثلاثلاؤ) كلذك سيلو كامةلاسرب



 فاسملتلالاوو ماركلا خس ملاذك مالكلا متماقملااة_هىؤرصحتملاىأ 22.5 وو «قدف)
 طب تدب : اذك مالكلا

 طخو فنصملا اقل

 وهو ةلاكم ا قرسعلا

 هلوق لد مآ ناو_لا

 عم هديك املا الا)

 اهب ض 2+ اف(ةدهاشملا

 ىلاعتهّنبا ىل_-ص مدت

 هناحبسهللاو إسوهيلع

 7 و مع لاحت و

 ن« قمن( هنا هلوق
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 هلوق ل-هحي نأىنبني
 عمةهتاشملا ىل_ءاي>و

 نلمح مذا ةدهاشملا

 دق 0( د_هآلا ميلا

 ىأ(اخههجولال يق

 هذهقوأ ءامسلا اعف

 و-ه) ىمسالا ةن'الا

 هندي ىأ (هيقليام

 (ىالاساق ىف) امال

 ملوهيلعىلاعت هللا لص

 ىتلاوأ انو -

 نود ( انقل

 نابل لنىأ [ةطساو

 هيلا قيسسإك ىلا
 0 كبوبأرك ذدقو) ةراشالا

 مثىازلا ديدشتب(راربلا

 اير ل

 ا از رز ناككلا

 ىل-_عزع) نييدادغبلا

 ىقهنعملاعت هللا ىكر

 وهامعارسالا ثثدرد_ح

 حرص أ ورهظأ ىأ(عضوأ

 هللا ىلصى :!|عامسيف)

 مالكا 5 هيلعىلاعت

 ا ةئالثلاماسقالان ماهموهففلالدتسالا ن نا الا نم ىلاعت هيأ

 9 ابو بيك ملا نعدرغتو هدنوكي :دقو صن رعملاورعرلا ل ليدس ىلع مالكلابنوكي تاه حد

 ناكامو هلوقهم اعلداممسحب مدا ىلعو هو ءيىجوه5 ايدنال ىلع ءاللاقي د .انكلاب وح راوحلا ضعب ١

 ىل اعت هللأ ىلص ىذ الل ,ءري_>خ مليمك همزأك عمسا وهناذىربدهاشم لو ساما كل ذو هرخ [ىلارشدل

 جاع ورلا ىءاةلاباماوهّنلا مالك ىبسوم عامك ةن مد |عمربغ نع مالك عامسداماو ة 2 :يعمةروص ىف سوو 0

 هيلاريشتسوانهىجواايدار ا وهريخالاف ىرتنامانموأ مال اناماو ىعور ىف ثغن سدقإ احورنارك ذاك

 و هل طالا وهو ةطساوزيغن ممالكلا ىأ (ةهفاش كثملاالا ماكل اروص سقت ن مق و) فمخصملا

 ريغ نمهملكن !بطاخنا ةئيإ ءاعم ىأ( ةدهاشملا عم 1 يس ب ما يعاب

 د كتمانيلتكا دبر ةملاهدامعع نمصا+خنمءاذن ءاهبهللا صخيفةيؤرلان هنن مباخالو ه ةطساو

 تقوهماكد « نهدربملاذاوةثالأ اىفرشلا ملكت :رص4 شب ؤرلا نلت الا.ذملدتسا دقو !سوهءلع

 نأ لمتد كاوكاو ل_دغلابلةةالذااضن أهريغهربملالصأ و هوربملاذاو وم

 ذااي>و ماكتلا لاحةيؤرلا عت” نازوكلوةنوأةثالثلاهذ_هىفايثدلا ىف ماك-ةلارصحدار ملا نوكي
 هتلاسو و يطل نا هقفحايالصأ ىذا م لعل ادالؤةب : ورلاىاشالو هوررغت : م ةعرسد» مالك جولا

 اهتودب وأةط_ءاوهتهفاشع وأ ف ورعم م )اكو ةهف !ثمريغنامارمابا دحأ دح مالعا نا ى ل :هروهشملا

 ناك امالا ماسفالا تفو سا ةي 7 الاوةعد رالار وصلاهذهىفرصةقاهنودد وأ: دهاشم عماما ىفأ او

 الا ىممل هلوقنامهضعد لاقاذلو نيد: مريغ درك داق ناسا ءدقودارأ نمهللا صخىذلاة دهاشم عم

 ااا ولك رك ىلع ندع حرس وعش هكريغهعنمد:سناالاعو :عءدمهاشملا عمةهقأشملا

 (ى .غلا لق هيلي اموه) هي ”ذلاعرإ ده و (انهئولا)افناهتمهاكوريغو كقارااو علا ا

 طر اوريغب ىأ(ةطساوزو د).ودواماهلا مال_اوهالصلا مهياعءايدت الانمزاك ىنىأ آتاقىفىأ

 لمعلا ىلا هوعدب هيقدللا هيقلب لعد تاقلا ل رحامىكوزلالاوأكمالالاو هملاهللا ءاحر[امدعلد ه تأمل ه

 بهذوة>4لادةفدنعالاه.لمعلازو<اللايخهنارو و4. .لعىذلاو ةد<لالد“ باورظنريغ ن هدب

 ادراك |ىاعملا لاقوهو واهاوةتواهر وذا همهلاةىلاعت هل وعي ىحولا ةلرخ ءةد> هنا ىلا م يضع

 ىيضاذ_هىلعو ىوهنافمهمكحىف ناك نموءايدنالا ماهلا ريغ ىف ف الملا نا ىنختالو ىهتن اروح

 اموىلاعت هلوقريسفت قىدقاولان ءال#ثهري_سقت ىفىدحاولالا ةوعماوجلا عجح رش ىف ام لم.

 لي هجر اسخاب قلما ىلا لسرأىذلا لوسرلاناةي ”الا ىنءاذاالا ىنالو لوسر نمكلبق نم انا سرأ
 ىقىوونلالاقو الوبر ىن لك سداو ىأ لوسر ل كةامانموأ اماما هتومن نوكتىنلاواهاقُثو انامع

 ىذلا ىلا: ارغلامالكو كلذك سلو كل ذك | مةلاسربن وكمال :درح ا ةوبنل|ناهرهاظامه ب. ذ ل4

 ررب للمعل ةم_سنءارو غل ًاوةمجعم ىازوةدحوى(رازيلا ركب وبأرك ذدقو) ىبتن اهيلعدربهيدهشت سن

 هللا مرك 0 ء]هنج رت مدقم ىذلا ظفاحلا مامالاو هوةيدادغبةَعل ىهو هس , زجارختساو ناتكلا

 ىقحضوأ ًاوهام) : بالا ل وأ ىقهمامت, ىلاعت هللاهج رفدصملاهاو ,رىذلا(ءا ارسالا ثددحىف ههحو

 نال امال ىلا واف ىلاعت هلوق ىعت(ةي "الان مهلا مااكل لو هياعىلا تنل ىلص ىبنلا عامس
 مل-و هيل ءىلاعت هللا ىل- ص هعامس خي مدتلاةيف :ه:ءىلاعت هللا ىذر ىلع ثيدحو تالامّتحا هيف هد الا

 داثهفالخ ناو لوق ىف ىلا ريك هد. ءريمض نوكهانايالق ىدمعقدص هأوقو با> ىلا ٠ ار ونمهللا مالك

 ةهفاشملابل وهيلعىلاعتهللا ىلصاةيدن صاصتخا هيفانيالو نيعمةثو موبي" الا ىقىبلان وك اذك و

 هللاىضر ىلعوأ رازبإ اىأ(رك دف) مهوناك ماكتلاب مال_سن اوةالصلا هيلع هوم صا ه2_+اهب اولا عا

 رك ذةىئالاكديغب وهوى وأ امهدعملا وانة. آنمىكدلا لاو

 ا ماا 509020209090527



 نأ ىلع# هلالدد# )ل ليقئريبك ًاهللاربك هللا مزال حل عب (ل كلما لاقف)اعوفرم كلا نوكي نأ ىدةةءافوةوموأ اعوقرت ىلعىأ (هنق ف

 تلال ةنوأ فوقومثيد انامل م ةراشا هيو تو هيلع ىاعت هت لض تلا ىأ هلتختل ةىقو عوفرعشمي دحلا

 صباح | ا ل7227 72 22 يي تي تت تت تا

 3 ًانأربكأ 1 7_1 ناذالا كا ىلا عتهّنلا لاق ىأ(باجلا ءارو نمىل ل .ةفربك أهتلاربك أ هللا كملف هيف ه:عىلاعت
 نمىلاعتهللاىأ(لاقو لءىح ل يل ءناذالاتاماكر ؟ن 1 لاقو ريك أ انآ ريك أانأ ىد_,عقدص)
 ودسلا) تاق اءازو نوذؤملا هاوةياملوةينأناذالا عماس !عورشملان اههجوو هيلع هن 1 _امواعمهنوكلو رباك حالفلا

 را تاماك اذهوهللانالا وقالو لوحالهمفلوقي هناقدرخ ىلا ةالصلا لع ىتارقألا» رازقابهلاقيدصت ةملكي ةماك
 ىدتعقدصىأ (كلذ || رأىلءناذالاة مص فءاملعلا اتا لوالان ارعأ اذهون (هيمنت) « ه-بحملا ل ةىلاعت ه.قولبال
 نط تاع اكل عم ة-ئيدملا لهأت قدموهو ىةمهيفابونيتداهشلاع-م قا ؛ رتوريمك- هلا ةينشن اهد_>ح أ جةروهشتاقص

 دا ةنادتقركادتلا أهومدُم ؛: ماي ئالوأنيتداه_ثلاىث 1ناوعو ع لا كلاع اك أنمةعاج راما وهريغو كلامو

 ةطخلا السم من ريمكم ةلاعيب رروهو ىلاعت هللاهجر ىفاشلا لاهو ونييكملا ن اذ .:اثلاةةصلاوهتوصلا عفربةيناثدرع

 لوالاريمك لاعب هب رتوهونييفوكلاناذأة كاما اًةفصلاو د ناذالا ىفابةينشو نم” داهشلاولوالا

 ع رثودونيب رعبا ناذإ ةقئارزادفصا وعن ان نا ةينحونأ لاق وناذالا ىقابةينثتو

 لصصت ى 2 ”> هنزاالا هلاالن أد هثابأدس نقلا ل يامل داهشلا ثيلثتولوالاريبكتلا

 ن4 الاكهب و ل هاك ع درالاى ءأة 5 ةرمثال ذك هد نعل م حجال_ةلا ىلع

 هنءىلاعتهّللاىذر ىلع ثءدح نأ ىفاثلا مدصتقالةاغك فد شر نالاقاذك نب ريس نس اوىرصملا

 صعدمارا نية رجفادعب عرشه نار وهما نيحيحصلاثي دح>وجارءملاةليل ع رشناذالا نا ىذنق ذود

 ناواه-ممدب قيقو" لن >أ صرع مو ضراعتلا نمنيثيد-4انيواس مالو رمان

 تدب ٠ هنا ب يحأو و هيلعىلاءتهللا لص ىنلاري_ةلمانععد ممدلا تدش فيك هناب كلذ ضرتعا

 هنالاينارهاظااو م هرطاو كاربح ومومولقلاني هطاهنلمعلا ارهظاق مان اك لذ فداصه ناك ا جوي

 روهظر ةج.ب ىتح كالذي رجهلا لبق ههمالعان كلو هنامز هلنيس مل هناالا» ءارشالا ثددل- 2 تد#

 اذهدعلصفلاق نيثيدملا نذهلكشم م)نايب(ىمالاكلاءى 2 و) امهنبي قيفوتلا متياذهبو نيدلا

 هللا صدم ل لج وزع (هللامل اكو ) ةعديف ةأم ركدتسو (هتمرابلان ملصفلوأ قوهرمشبام عم

 م ريغرةاح) هصخ ىنءعانع كاي دع مع -رامزالدر و صجا (هثاودثأ نمد صيخا نمو نو هياعملاعت '

 درو الو) مهوت كه _يفءازع لا عازتر ضيالفراك اعمسوألةعهعان ةمامدءوهزاوجتست ىأ(القع

 ىقىأ(كلذفعصناف) اًضاأهنوب ب يطق ىل-. .اددرب ل [كه_هنعىجطق لد ادىأ (هعنععطاق عرم دل

 لمدهحاىور وهعوقو مزمل ف(هي هءالعدبت ةءاربخ) مالسلاو هالصلا هيلع ىدوهريغل ةطس اوالبم داكلا

 ةال_صلاهيلعىنومله-ةلاكموىور وأى مولىلاعتهمااكو) ناهربلا هلاذ[اكلوهجللى : رايهاللكو

 هيلع صذىأ ك1 لاصبالاو ف ذحلا ىلع و هجلانبلا(كلذ صن ب عوطققح نك مال او

 مالك !!ناىلعةلالدىأ(ةقي :ةلا ىلع ةلالدردصملاب) ىلاعتهّللا(مدكأو) نآر ةااوزب زعلا(ب 7 كلاف) 1١

 ام ىسةئلاوأى اغفالامللك- لاوهلو مدقلا نية ل اهانعمىفهنسلا لهأ ف اتخا ناو قيقحلا هانءعهيق

 ىلع هراذهوماقملااذههعتدال لد ذلا لب ءوط ثمهوهولوصالا كى ؟ هةيقتو ىرعشالاهملاسهذ

 اهنم ممالسلاوةالدلاهيلعهعمست ةر>شلاكرخآ مسج قمالكلا قل خاعاو ماكي لهنا انما ئاقلا ةلرمعملا 1

 ماكتمى ب1 عدد لئلا هد يرانا رت اثءالا اولاقو ىسفنلا مالكلا اوقنمهنال 1

 لءاقلانالل طامقل-ءاقل اوهل لاخلا هنالةةيةخمناا ولاقنافةريغب اعاتهدجومو ماللكلا ىل اخ مهدنع

 مدهاثماوةهقاشملا جمال

  الاماسقأهم ا

 ىفمالكسلا:ىسو)
 (نش دملا نيذه لكشم

 سابعنب|ثيد_>ىأ
 دعب ؛ ل-صقلاىف) ىلعو

 عما لصُقلا ىأ( اذه
 درء انمئأ هم ثلام
 قو) امهربغ ثددحىف

 تانلاو هلق 3 وأ

 مالكلاى ىجيس ىأ(هنم

 مارملا لاك ثاعفدىلع
 ىلادوعن ة:م ريمضو

 ههيشام عج ةلوقىفام

 (دهح ىلاعت هللا مالك 9

 مالبلاو ةالصلا هيلع

 ن-هةسدن>ء ان : و)

 هيلع ىدوك (هئاودنأ انآ

 0 ريع شرا مالسلا

 ىف عطاقدر والو الع
 ماميىأ(4 نعي ع رشلا

 قصص نافل او

 همالك ف ىأ ) رخالذ

 مالا هيلع ىسوم رمح

 3 : هبعوطقم) تن ئ ىأ(ى>)عت كا ع ا [ةحم قولوهل!ةغيصب ؛(هيلع تالا امه مه

 قا ىلع) ةمالعىأرسلكأ ولادلا حمفب (ةلالد) هناكت هلو ىأ(ردصمابهدك أ و) ىمومهللا ماكو هلوقب ىأ(ب اكل ا!ىكلذ

 دارأ لاقياذلو ةقيقحلا ىلءلدردصلا هدى اذا ل عفلا نا ن ا ,«نوقق هلا هيلا بهذام ىلع هان ةبضقلا زاجل ةدارا مهوتلاعتدويأ ٠



 ذر وام ىلع) ىوتعملاهيرقول هب رعشملا محلا ىأ ( هناكم عف ةرو) 0 ما سل هاا وع

 مي رمصتلا» ءاجىأ(ثيدحلا ف

 ىىمومنا دي-وتلا

 مه ارباوةعباس اانا

 هلوصقم لاك مةسداسلاو

 0 هللا ملاكا

 ل_دالاؤ ا 1قةاوم

 ةساعلاهباوصليقو

 مهارباوأريةىدومنال

 هدا افةهداسلاق

 تان دو طاغىسوأ

 ترئاون ع احلا لاو
 ةنداسلا هنا ث.داحالا

 ماعلا ةعفرلا.ذه مث

 ماك“ ىأ(همالك تا (

 مالسلاءياعءابا ىلاعت هللا

 اذ_هقوذ د عفرو)
 هاوقويل ارامأاك (هاك

 عقرو كلام وهنأ>م ب

 8 قدم« صعب

 اناكم ل”( ى (ى 0

 احوع هي5ىرتالاب و* وسم
 52 رص عمشو) امهاالو

 نمهيتك_:اماهنابرُ

 ماكحالاو ةيضقالا

 ق>قل يحس فيكت)

 ه-يلعىنلاىأ (اد-ه

 وأ) مال اوةال_صلا

 برغت-_دىأ (ل عم
 عامس) ه ةملعم شدو

 ليجو همرك لي >نمىأ
 تايل !اعلا تامالا ىف ىأ( تاحرد صعب ف فوق مهضوم لعح 5) همعن

 ىوغللا قوية ل _ءاغلا نبق رفلامدعنم ؟يئاناذهف هدجوأ نماللعفلا هنماق نم“ 0

 قىراخملاو اورام ىلع ىأ(ةعدا- ||ء ءامسلا ىف) هنأ حم معلا ثيدحلا قرط ضءديف 4

 نودي وم_كملاتامث امهمزايث 01 علام ها فاكر تالا ااا وة ىقيقحاوأ

 اا الاد اميلكت ىموعش ا مكو ءلوق قدح كصلالو ك ةاانزاكم وهاولاة ناف هلهوذ- ةامتودت

 هررقاذكهى:صاملاهيلاراشأ( كلو هالا 0 نمادهوىفا هل لهأءكذكزوجتلاعنيئوناوو امءالا

 ثيدحلاىفك لا عفدو فار ل عئاردصل اديك املا نابمال- !ادمعنءاهدر ونويلو صالإ

 قيقح اديك ءااوردص نم نكلوةةرقحمةومالكلاف ل ءفللوهامناديك الا ذادا:سالاوهتعش دحماال
 ةظحالمن مليرالو ثيد_ 42 ١قكشااةلازالزاك ناو ردصملاد- :كانناندقر عنب |باحأو طة :هعوقو

 ا را لالا ءااداتاذلو ن 0 هخعر لص نم

 قراطملاماذح نما .2تغو 0 هداح ركنأ :او- ورنم 0 هود

 دانسالا نءزوجتلا عفربردصملاديك اننا أوعد امهمتافادج انتاسم الكا ذهلوقأ هر 0 2

 وهوفرظلاىز وحلا عنيا الو و هع "عض معمل او قيقحلا هلعا تا !اناى ذعقمق

 راكم جب حعلانالمهيلعدراوتدبلاو اذهلاوطرع: ء« ل ىلاعملا ل- أوه حرصا لد .امالكأ

 (هناكم عش د فةصملا ىلعدرب ام ةرعاذ مو هلالهياعا- .ثرتهنوكوالصأ ازا هم ,:ءالفدك دقو

 دا دلامويلعءادنالا تاماقمه- :ةىذلاح- محصلا(ثيدكل ا ىدروامىلع) هير موه ناكمىأ

 (ةعداسلاءامسلاىف) هناهءىرسأ ني-> تاوهسلا ىف لسوهماءىلاهت هلا ىلص ىلا مهمتل نيذلا مال لاو

 ةنداقم 000 د هايس هريغوم اك اهح ىذلاو تابا ورلا ضءد ىلعءانب اذه

 نءلدعود.>و:لاىفىراخملا هكذا قءاومهللا هجر ف دصملا هركذامو ني

 مال_لاوةالصلا هيلع مهارباةدبا ازاداخلا !اقىذلان و طا غهنا.لوقلاةهدارعسسنأهنألر وهم ا

 هنوك ةريغىلع مالا اوةالصلا هم اعده ةعدر ب دس ىأ عرب نأ عل م(4هلاك دس 0 هلوقو هلا اند مهو

 فقوةىأ (هاكاذ_هقوف) هيىرسأني> ( لودي اعىلاعت هللاىبصاد © عقرو) ان :دلا قهمالكب هفرش

 عمتو ىو“ ةببم علب ىح) ىرشدلا هاك مهب إ_سوهيلعىلاعت هللا ىل_ص هنايح ىف اهلك تاماقملاهذ- ه

 هزاوجدعب(دعس وأ اذ_-هق>ىف) القع عند د( حسا فيك 5 ) هحرش مدت ( مالقالا فد رص

 هل ماظعتو هلل هىزثت (ناحي_سف) هط# ساوريغب ىلاعت هللا ملك نم ماكل كانك قفا ا توسو 8

 اعز هدامع ص لخو هلسر نم )ع 5 نمصدخان م انهسسانمري-غهناقبحعتالهب مال اراك

 ا: منك (ت تاجرد ص ءد قوق هامعمر اسعأب ناع-جار(مه-ظعب لعجو) همزكوهمعذ لد رحن ع اس

 نمسامدقأ اذهو ها ؟ انارصإ منيهصخوءايدنالا عيجىلعولضفذا مجلس وهل عىل عت هنبأ ىلص

 مهضعببدارملاف تاحردمهضهدءفرو ةهللا ماكنه «مم صعد ىلءعمهضعب انا ضف لسرلا كت ىلاعت هلود

 لقاك تأ اوهناشل اود ود :همهأو ٍلسوهيلعىلاعت هللا لص دانه

 سانلا لك تنأ وه اشولافوخ 2 هلاك كت ءساخلاٌصء.لوقأو

 ةم-سائنللا نس>ْن م ' لا هذب لصفلا مقام ى ءدمالو د و "الا ىق هيدا رماؤنورسفملا ف: _>|ناو

 م املا اذه سا 1 تاسردلا عفرو مالكل اركذ نما اعط ةااةداربو

 ناب وهوىريسقت ف طع (برقلاووندلانمةن الارهاظوءارع ءالاثيدح ىفدر وامامأو لصفا)#

 | ىب.>وهوايريسغتافطعهياع ف طعاذإو برقلاوندلا (ىلد_:ةاندثهلوقنم) رحت عفرلاب رهاظوأ ل

 ىودعمو 0 لصو د

 نمي "الا ارهاظو)» امسلاىلاهريسس ثدداحأ ىأ (ءارم ا ا «دح ىقدروامامأو )ةيذقلاهذهتالمكمو 2 لاق ع مذىأ

 لدتاك ل ؛ريجىلا ال1 سوه 0 ءد هيلا ىلص هما ارثامضلار هاوطظثي-يأ(ىلد اندهلوةنمبرقلاو ودا



 نيياسم دقن كد ااووندلانا نير.سقملا رد ان)حسنأ عت ونتللوأ نوكو برقأ لب ؛ىأ(فدأوأ) )امهردقىأ(نيسوقباةناككف)

 هناهيقو( رخالان )اند لد ريج وأاد#نابىأ(امهدحاب ص*د#وأ) رخ ال نماهّمم لك انددقذا(ماللا|هريلع لب رم ريح وذ

 ىلاب هذنمناولعا مثرادقااوه نسرسسفملا ع مجدنعةي”الاىؤفباقلابدار !!ىوونلالاوربدةةىلدت ةاندلاع ,ىددعب اير نيل

 لوسر نا كلذوهيللزن ىأىدةفإل بو هيلع اعتهللا لص ىنلا نمل ريجاند نعم لو قبلي ريجو دع نببام ل دتلاو وندلان ا

 م لاققارملع لمح ىتل اهيروص ىلعمارب نا هلاسمإسو هيلعىلاعت هللا ىلصهللأ

 نمبرقلا ىف لمعتسا مت هلصأ اذهرثبلا قوادلا اي اكل فسأ ىل اول عن مدادتمالا ىل لاو ىوذعمو |||

 ىلا نال :«ءاسلواندقىلدتف ل صالاوالصأ هيفريخأتالو مدقتالف هل قام صخأو وف ىنعموأسح
 نم هد اكزديلا ها لف شم كل :ءععاند ل 0 اننا نمر سساتلاوهانأب ءاغلاب

 لل ارا فات نزال راسل ططقهلصأىطمتك لالدلا ن هىل دى 2220
 هنر وكدا ا1هنالد ١ ءىل د58 ضرالا نم ىلع الا ىتدالابهثا ودسأ دعب سوة .اعمىلاعت هللا ىلد ىلا نم

 هللا ل_صديدن نماندىأ هلبرم ضل |ل-يةوهنميرقواهياءهارنناك ىللا هتروصل ىلا عت هللاهدرف هلاه

 بدغلا را رساّ:دهاشموةفرعملار ون قارع 2 هانئامهثاطعاوهثاعدةءاحا نءزاحوهو لسوهيلعىلاغت

 عضوموسوّةلا ض. ةمنيبام باقلا ( ىندأو أن يسوق بات هناك 5) هنايب لأم سابك ناك آان ع هرخم هنال

 سوةلاوردةهانعم ليقو سوةلا نمرثولا ث.>باقلالءقوناباق سوق لكل و«ءكر ط١ نمرثولاطير

 لءقلوالا لعو سامع نبا نءىورونيعارذردةىنعملاؤد,سأة: هءالعارذلا انهى هليقو فورعم

 وهل رم_جنالل# ريجو ىنلانيبىأ نيسوق باورادةمةفاسما مهندب ىأ سوق ىناقىأ بلقهيف
 اور كعووحولا اذه حجرو سوهيلع ىلاعتهنلاىل-ص ىلا ن ع ةشئاعةباوراذهو هلمقاتىفوصوملا

 لك لءجاكاصتوأ ناريبك دةاعتاذا مهتداعىبعاذهىزا رلالاقوريثك مالك اهيقمهو هللا هناك د
 ٌكشالال ةفاسملا ردى دحتل وو هثأ ب هفك عضد أم مود نمو همحاص س وقف ورطد هش .وتامممدحا و

 لعفأ ى دأوواولاوأ لينه, ليقو ىوارلل ةبسنلابك شلال يقو نو ديزب وأ ف لأ ةئام ىلا ءانلسراف اوك |
 ل. ريح ود نيد مسقتمىل ةلاو وندلا نا)اما ب اوح(نب رسفملار هك اف) بات نمبرقأ ليضم» |

 نمل ريجاندو ل ريج نمد اند ىأ هللالام همم لك تدب اممم لك ىأ (مالسلاوةالصلا امهيلعأ]

 نيفصولا ع زوت ى-هءماسقت :الاؤلي ربي ىلدتلاو دمهوندلا نادارملاوأرخ 7اللامهْمم لك ىلدتو د
 ه-.اعدللا لص دمح< ص: ىأ (رخ ا نماههدحاب ص وأ ةياصالا هن روصدمآر املا هوامهمنب

 (ىهتسملاةردسلا نموأ) د نمل» ريج ل دنواندوأ لي ربج ن مد# ل دنو ند ىءملاو لب ريح وأ [سوأأ|
 (سابعنيالاقو) روهّثملا نيدلا رك(ىزا رلالاف) رخ "الان نمالةردسلانمىلدلاووندلا ص ىأ
 ةيانكه تم هوندو(هن رنمىلدةناندد#)ةي؟ الاىؤىلدت وفدىذلاىأ( وه هنع متاح ىلأ نيادا اوراك

 قدازىلدتو برئاندى-عمىل-قو) هرع غل رس يلام هسدق نم هردهاشمو هليميرت نك

 د>ا >او ىنعع) ىلدت واندىأ(امهليقو)اي_سحالاب ونعمابز رقه ردد رقد ىف 07 7و4:(ب رّقلا

 هفع_ضاذلوهل-ثىفدراو ريغءافلاب فاعلا نا ىي_تالو هماسعذا هليثباب ونعمأب رق (برقئأ

 ىدرواملاو ىءى>و) ةرابعلاهدعاستالغيلبب رسقهناةدافاود يك اًنللهنابلوقلاو هزجتأو

 ناءاشن نماف لات ىلب لاق 0 3

 .لاتعطدالا لاقكل ل: أ

 لاق 7

 تافرعدق لاوىع_سال

 ىععسنى رك ا.كلذ لاق

 ىلا جر مد ءاوذ

 423 هلع ىلا عت هللا ىل-ص

 ل ريجاذافتقولل سو

 .قماتىأ هلىوتسادق
 هللاد_ةلخ ىلا هتر وص

 ةثامثس هلا ماعىلاعت

 قذالا و هوجان

 تبناح ف ىأىلءالا

 ايندلا ىدقأى ف قرشملا
 لشق سدوسلا اظمدنع

 اماةبر-ةملان مقالا

 مار مار
 ريك م_بفهيلع ىلاعت

 ىلدف ءهرلءامشغم هرح و

 لزنت مالسلا هيلع 2
 ردك هتمانداذا ىت>هماع

 ىقءارق فافأ نمسوتق

 فاك نييمدتال ةروص
 قا ارت
 د# اف اللاوو هسقن

 ىلاعت هللا ىل_صلاةؤ

 ناتثناظام ملسو هيلع
 اذكههّلاقاخ نمادحأ

 ةمظءعنمرغاصتيلهنإو ىلسلا نيضرالا موت امة رخدق هيلجر ناو هلهاك ىلعل ش رعلا نا مالسلا هيلع .ةارساتدأرول فيك لاق

 |همق هآر هنافد ريغ ةيقيقحلا هنروص ىقءأد :الانمدحأ مالسلا هيلع ل : راجرب لو ليق ريغصلا روغط هلاك ىعي عضوا كريش ى ىتد هللا

 قخالام ىلع دغبلا نمياخاذهو(ىع بتنا ةردسنموأ) ى اطنالاءركذ ىهتنملاةرده دنع ارعملاةليلءامسلا ىف ةرو ضرالا ىفةرع
 ءارلا مش مضن (برقاند ىنعم ليقوهير نمىل دتفاند د وه) متاح لأن ياءاوراك ىأ(| هنتعىلا عن هللا ىذر س امع نب |لاقوىزارلالاق)

 نال 5 اوالاوب رقلاةياغب رق ىادبك ام الامه حج ىأ(دحاو ىععامدليق و 6 ريغدل دعما نطظأ(ب رعلا قدا ازىلدنو)

 ىدوراملاو كم حو رولعدعب برقا ذا ىلدتىلار ءالا.ربالاقو ينعملا ةدانزلا دينيا ةدايز نالورثك الاوه سسإبلا



 عود ىكدلالوةامأو هابرقلا فه صو ىل* ىأ(د_ع نماندبرلاوه)رب م نياداور اك ىأ (اهرمعىلاعت هللا ىذر سأ.عنبا نع

 وهب رلاىلاهتؤاضا لب ةمزالتما مدبب رقلا ةبسذا س اع نا ىلوق نيب ةدراعمال م هماقعالو هإةيصو صخالذا إم ىف سدا

 ه-ءاعيلا «تهللا ىلصهيلا لزن ىأ(هيلا ىلد29)هنوبحو وهموم ىلا «ب هيأ خمس ودار وة رس روك اا يوكل هناق ة-ةرقحلا

 برد ةىمسلوالاوهيلاب رقةفه-:هبرلاي رقدا :ءهقسس الاوز اه ناكر راوأ ف اذ مفد> ىلءىنعن (همكحوءرمأىأ) 5

 ىأ(نسحلان ءشاقنلا ىحو)لث اًضقلا باب رأضءبهررئاذكه سا ل-ةاونلاررقىفاثلاو ضئارفلا

 0 ا
 نمانديرأ دل سا نسعأ(و ه)هنعرب رحنا هاور فا همعىلاعت هللا ىذر( سابع نبأ نع 9 دكا فلا

 ركذب ىدح هب ص: دك لاذ الهال لعل الو 3 عدل ارم ]ناك ااوندلادار 1 سدل ( ٍلسوهيل لاجل لدد يأ 1 م

 لزنىأ( لا ىلدتف) هتوك- !ءتئاعت ىلعهعالط وهما ةمءالعابهارنملا برقىلب كج ٠ .ظعنوهحد مماقمىف ىلدةة!وهياعىلاعت

 ل !اىفاء ا الا 5 ,رلزن» ىلاعت هل وق ل رك را ع ىل اعت هللا ىلص دمحم 0

 0 ريا اوقع ا نك هناطخ قب : رشتوهم كوهقطأب هم || رظنو هلت ىأ

 هللاهجر ىذاقلاراشأهيلاو ىذا 1 ءانكوأ ةراعأ 3 اوهواضب ؟هليا ريم ضوه اعاو لقاك ىكدتلعءاق

 برقىأ (ه-:هبرقك

 ةفاسمب رقالةناكم
 برسفال ماعنابرقو
 ى( شا ةنلا كحو] هن :عدعبلا قثيهيلا جوال هعا ينأى 52 ملي الا نمدوصقملا 0 0 2ع ف ركو مادقا

 ةسروتد(- سو هلع ىل عت هللا ىل_ص د هد 0 رد باو هاايرعم تس عا هرهسقت ءاثامما زان اعمال

 ا اداق) مكه ااه رقداز ةىلوالاودهصا دّدخاو هنأ هل (هنهبرق ة)ىأ( أ(ىلدت -5] ىونعمبرقو 1 اا

 ىأرد_ةمثلاثلااهلوءغمةيماعوأن باو عفا تدعتةد 0 لقد رهعمظ ءزرات 1(نمديربنا الام 5 (هتمظعو

 نيالاقو) ناو ش اقنلاىأ(لاق) ب رقأ هرهظأ لوالاو ةنباعمةدها ثم هنردل-ةو هتمظعهارأ 1 1 عالطا

 هلع 00 ا امبالا لمت ىأق دق تةالصان (رخو ومو مد2مو ه نسمع ءاعاهيقو ءتلج يصف

 نايثفرثرلاحادعلاىقوجاسدلا نهناك امل. ةورضخالا طاسل اوأاَعلط طاسلاوهو /جا 2 انا كر

 طسلا نموهفةفر ةرود- >او+_:هىلدنامو عردلا بنا وجوءأن خا مدكو سلاله هتملخلت رضخ هيرتاناون :مىأرد هل

 ةقرقرهنمو ّلَر < فرب فر ند توفوا ءااب ودلال يةدىفا ااوىلارزلاب رسفو شرقلاو أ (لاق) ىرع كا

 لكل اسوا نش ينل انرز ثيدحمل قوةملتلا قرطو: :راد ل | ىلع 0 10 حا :عرثاط أ وهو اةناوأ نسما

 ىالمهب راطه_ءاعاورقتءااذا ! ما وهودنكا ىقءاي اوالافرو ةرهنمو هيحوأث أرقفرف درا 0 لاقو) --ذالاويرقالا

 هءاح ى.«تنالاةردس غلب للود اعىلاعتهنلا ىلص هناجا رءملاؤدر هوىل اع" هيئاردع اهودارأ ةهح هللاىىذر سابع نبا

 اهفارلب ريدج وهف هع ةرب شرعلاىلا هب راطق هلوانتةمال_بلاو ةالصلا هيلع, ريج فرغرلاب|] ىأ (وهامهنعىلاعت

 فرد لع نيك م و ةرسةدقو ف اري'اك سو4-ءلعىلات هللا ىل هإبك رمو 4في حملا هيوص الار داد هآوذ عومم

 ىأ ( عفر حد ءاعساذ-) هلوتيراثأ اذ_هىلاوة-:4اضاب ردنا وهوجولا هذه ضءعبب رض هيقىأ (رخؤمو مدقم)

 ىعلاب(هبرن 0 ا ل واقر رلا لندو) لوهجللىن ءهوهو هير دعب هللاهعؤر : :دباكريخأتو مدقت

 تعطق#:او ىلإ رمح ىنةراقفرفرلا العنا ذعب هيل عو عامان امن 1_بوهيلعملا فالس( لن قا | | (ف ةرلاىلدت) ءاو-قب

لا مهما 3-- اللات ا وصأىأ(تاوحدالاى 7 5 كلل طاس وهو
 ىل-> هزع( فر مزاكت عوسق] مال !اوةالص

 ريغ نم

 ىطفالا ماكل |تاءثاه_.ةورمك ةلزغعملا عزك مارحالا ضعي ىقىل اه: هللا هقلخاما لكس دلو ةطساو 0 دلاوخ

 مااكلالوةيدرك :: نهوور وهشملاهثل اة مؤ ىلا سرهشلامهع ةوفاسلاه لات هذاك ىلاعت هلل قولك نا

0 0 0 
 سلق جارعملاةلي 0 |ةاطم طاسلاو هل ةو ضد رعب ون لك ليو سفانطلاو قرادنلا لليقو
 ىلاعت هللا بص ىنلاىأ (لات) هيلاة :ىلاباوثد ىأ (هرر نماندق) هبرل ىأل وهلا ةغيصب ىأ ( عفر ىح) ةخسن ىف (مهيلع

 ىدعتاةناو) تدرج الز دع[ تور لاقو للاب رقم اقمفىأ ل ريح -ى-قراف) هدف قطف _سوهيلع

 قاذف هوتاهجلاعييج نم ساوهلا عسي مك ىأ (ىر مالك تعم سو) تا غلارئاسوةىك:ال-1اتاوصأ ىأ ( اوصالا

 تافصلا عب ,مكتاذلا وه يعملا



 ىذو لغمدابعلر هاقلا ىأ(رابجلاندو ىبتن مار دش ىلا ليربج فج رع) معى لأ نياك رشا وزام ىلع ىأ( حد لاق رسأأن عوز

 وهو هردةىأ (ني-سوقباق) ر اربالاد 1 نمىأ (هنمناك ى> )رام .للا ىأ( ل ل اا (ةرعلا نر دار

 امه اا ىواف)ديرولا لبحن مبرقأديزملا ماقمو هنافديرللب رقلاب ف صوباعبرقأ لب ىأ(فدأوأ)نينوك- !اىفب رد "| ةراع

 ةيضعلا) ليزنلاراونأىونييب رغزيسوقردق لم «هرةةفاسمناكم دن” الا قريد قتلا مثديعولا نمدحأ ةطساو هر ع اا
 9-5 ع كومو لك ىقةمالا ووهىلصد نابىأ( ةالص نيسةنهيلا حو أو) س دلملادعبلا نب هيا جوا هعامتسا ققحتدن" الا نم

 نونا ةءاور فود! ىفنو اهنا ىقىدللوةلا لد. الا ك> وأ ةةيقح نو سجن ىأ ( نوس# ىهوس + ى هد« ا. لاو ىت>تفعخ

 نءّدي رثةياور نمحيعصلا ىف مإإ 2 ثيدحلا اذهةالصنوس+لإةفرشءةالص لكل يلوم وب لك تاولمص سجن
 - تا : نسما تت ا جر ااا

 ل مس ىا 06 ءحصلاق نس ءو) مالكلا ءقررقم هلوطد ثحدملاو هتردقب ىلاعت هللاهعمس ىسفنل |

 اذ_ه نارملاؤ مهزلا
 2 :ةالإ فطع (ةزعلا برامح اندو ىسهتنملاةردسملا) عاج :ريجىلجرع) ىراخبلا صرخت ىف كدوىكورع

 1 4 باتملاو هاذ_ه ةعفم عمل ءوطىأةر امج مد و3 نم «ىلعالا ىلعلا ىف عع هرأس .ىاو لد وأ نيب ٍّ

 اك ذقوقدب ع2 ”الذ 7 1 زعنم ةزعلاواضيأهب رسق ناو ى-منورعأ نم هدارأ ام ىلع هد امعلر ه ا ره بسنأ نال 3
 رظن هيو ىهذلاهيرغتسادقو قباسلاكي رش ثددحن ءاذهوازن زعرا درس كنا |رزودتا فزع

 ىندأوأنيسوقباق) توهج ا لاعتدتا طدط(هتسإةزيلاثر(ناكر الاسس ل

 0 2 نعو) مق :(مكهمامتب (ءارم ءأ مالا ثددح رك ذو )ماك( هالص نيس# هي ءلاجوأوءاشاعهيلا جوأف

 مسوهيلعهللا ىلص(د2) هنأ* ىلا. .-|ك ىدهناب فوصوملا ىأ(وه )هنايب قباسلا ىلغ رقلا(سعك نيا

 وأ) هذمر رقلاق نيسوةباقرادةمىأ(نيسوةباوناكفهررن «) لو هيلعمللا صدت (اند) ىأ

 ةنمزاك ىت>هنمدب رماندأ)اضيأهدعيق' الاوهو (د# نيرفعجلاقو) بعك نيد ىأ(لاقىفدأ

 سل هللا سن احن موندلا ىأ (هلدحالمللان م وندلاو)ر وك ذملا(د# ني رف_عجلاةونيسوةباقك

 را ما (دود#ا.دابعلا ن هو ) ىونعموتد ىلي م اسجالاك زيحتادودحتأ :اكماوزد

 نم( وندلا نع ةي ةيفيك لا تعطقت 0 ىقداسلا هلاقك اسال رغستنلاوز يعاكس وطنملا

 سو. ريسغ ودير هتالةكو رعمه]طوَذ- صوص ةيقرك هلسنل هدامعن مولد ىأهللا بناح

 نم مسا 1 مل هد اوم ةظفل هذ هو فيكبا مع لمس |همالةمقيك تم مسوةسوش#لاوحأ ؛ | تاقعللا و

 نمل !ماعياطملا (ىرتالأ) هلوقب كلذ عّصو مئابيل | ال يك نال سا,ةلإ فل اخو ب رغلا

 هرم حتفبالاو هةمه ءوأة ؛اعداوأةءر زهد + ةرلازرانلا ل فاو مود[ رتل لاك هلوقك هيلع فقو

 ءانلاب , (سج فيك ) ديعبنم عمسولا وءانثث_سالار وصدالا خسنلا صعب قامو مزلألا فيفذو

 دعاندو) هيرىلا (ةوندنع )هعفرولوهجلل اني زوج و هلوعقم بصتلاب(ليرتج) ع :مىأ ل ءاغلل

 يأ ف يك ىلع بوصنمردصهوندوةخسن فوةفوصو وأ ةأو دو (انىلا سو هيلعىلا عت هلا ىلص
 ىقو هلءافبئانهسلةولوهجلل دم عد وأو هل هغصوأ وأامةلد(هبلق عد وأ)هوند كرتو ا فدك ى :رثالأ

 ةيئاب رلابهاوملاوةيملالا(ةف رعملانم)ن اهربلا هلاقاك هلوعغم هبا بصنو لعاغللءانملابخسنلا ضءن |

 ىد هللا الا هماعبالامم

 انقر ا

 لدتف ةرعلا ب 1 نا

 نيشوق ب اوهنمناك ىتح

 تئارغ نماذهو فدأوأ

 هرك ذ اذك حيحصلا
 نيدحمن-ءو)ىلحا
 [يك ىطر لا ىأ (بعك

 دارملا ىأ(وه)هحنفإ|-

 نمانددع)ةي' هلا

 (نيسوق باق ناكسف هير

 لل هرر-ةماقمىؤىأ

 لأ ىف عقوو هبح
 د_ئاندد# وه ى 4 دلا

 حصو ِنان هل فلك 5

 رهضملا عض وم رهاظلا

 هرك ل كد 5 لال

 َْق اني تلا

 ى>) برقأ لوالاود# وأن رلااندلءاف ل عج لمح وهو ودلاةياغىأ(ه: مهيرهاندأ)قداصلا ىأ(دجتنب رفعجلاقو) لوصالا

 ماقمىفةفاسملا فنيسوقرادقم سدل هنا !اةراشالا بسحب ةدمعقملا فاك- لا ةدابز نمةرامعلا ذهن سحأ ام( نيسوقباةكهنهنإك

 هقلطرملو تاما تاع ترحل الا هلوق نم ىنعملا اذهداغتساكى محل ابرقلارابتءابههمشد لب ىونعملاررقلا

 قئاع>رئاس وزو لغور أمالادوجو نمضىالوةرابعلادودح تت لخديالىأ( هلدحالهّلا نموندلاو)رايطلا ر ةءحم شالا

 قةامنوةباغى | .متنملاةيئاغلادو د ايالاروصةنالداسعا!نموندلاو ىأ(دود_كايدابعلا ن هو) هتانتتس تا

 نءةيقيكلاح عطقنا ا)مار ما ماقمو وندلا ىف مااكلا ىنعمىل اا العا :ماد دواعمهنوك لاحىأ (اضيأ) رف عجىأ(لاقو)دوهشلا

 ليلخلا ودىأ(٠ ود نع) ليلحلاب رلا ىأءاحلا حتي ( مالا هيلع لب ريجاسجح> فيك رثالأ) هن وقحو ههنك ف رع «نعكأ( وندإا

 ةفرعملانم) لاف |وألو»ةملاةغيصد(هبلق عدوأامىل ادهعءاند و)ليقا اورأقلا فالتخل عمي ذ سلا هاوس ةفرعم ىلا هرب ع ةعمطا في



 هب رقىأ(هاندأام ىلا هبلق وكس: ىلدتفأ) نافرعلادو هو نأسحالا مام ىلاةجةنملانأ_الاةدانز و ةفرعملا لان مى (نامالاو

 ف بانملا كلذ لوح ك كلا لول مهوت نعىأ(تايترالاوك كلا هملق نعلازو)ه.دل فراوعل ارارساو فواجملار اونا قرشأو هيلا

 لاق) ةرابعلا ىنعمىلا بيرقلاةراشالا ب رطىلعةد”الا ف صاخ ىعماذ_هوباوصاانلعأىلاعتهللاوبابلا اذ_هعتفلوصخ

 هدمعأ ىأ( هللا نما: هب رقلاو ودلا فاذا نم عقوامْن العا ) فدصملا ا ىأ(ىلاعتهللاهجر لضفلا و نأ ىذاقلا

 ا لل 1111188 4 2 |

 الوباتكلاامىردت تنك امىلاعت ةلوق ل_جهيلعوتئعبلا دعب عمسلاالادأ قد رطالا(ناسبالاو) ||,“ ديلا
 5 510 9 1 0 0 0 8 (ناكموثدب سدلف) دبع
 لرنئأ(ىلد-:ف) هلوقينعموهثنناذ_>وو ىرابلادوج وك لقعلا هيضةةءامبزاميالا ىأن امبالا تانغ ا 1 7

 كعشلاهبلق نعلازو) هبلتنامطاا-!هررىلا(ءاندأامىلا هءلقنوكسد) اذ_هليقهيلعناك اع د ول 7 7

 ماقمىلعأ ىلا ىقرتيو ماعنالاو ءارك الاتقان لانيو ب رقل ا ةرضضح ىلا ل_صذ لهنا (بايترالاو او لدلاو مماتي

 سوه-لع ىلاعت هللا ىلص هناقهم5رعموهللاب قاعش اميفكشل ادارملا سداو نم ىلاعت هللا عفن |

 مل هنال قام طةساذهب وانوكسو ةندئامط مهدش أو انامياواشاحمهتدثوانااوةفرعمسانلا ىوقأ
 هنأ ل -هقو 5 اطمشل اةسوسووك شل |س ند نمهريهطن و نأ ءالاو ةفرعملابهملق العمال ش هدنعنكي

 ةياهنو ةياغبرقالوىأ
 لاصتالا نع هللا ىلاعت
 لولا متاو :ناضننالاو

 هللاركمن مفاخو كالهلا ىلا ايدونمذحخالا كلذ نوكي نا ىشخفرقرلا هفطتخان يحلي رعج قرافاملا | ؟هلوةءاموداحتالا
 ماسعنالاوهب رقتدارأاماهثلا نا !عُكءورأ دويل هللاقوهللاهبطاخ امل قهرمأ هما !لووث: اميفكشوهب 35 ا

 1 هرهاظفالاو نيكمتلابتاملوصحونيةيلادربب هسبلقجاثوهرد-صح رثذاوهكثلازفدلعماتلا لب)' 7 6 3 ١

 هرمهاح مفي ( عقوام |عا) هنعدللا ىذر فلولا ضايع (ل_ظفلاوبأ ىذاقلالاو)هماةئىتءليال اا 3

 || هيهقصوو (ىلاعت هللا نموأهللاىلا) هدانسا نم ىأ(انهبرقلاو وندلاهفاضانم) عا ىنعم مدقتو 0 0

 ناربخوه (ناكموندبس لف) ةي'الاهذهىفىأ انه هاوقو ىحالطصالاالىوغللا ىنعملابةفاضالاف || 2-9 7
 ةنرب(ىدمبرقالو) ىونعمل باسو ىعايرقهيفسدلىألوصوماهمسانالاغلأهيفديزو ةحوتفملا [| ل, لا

 نالدقامب ةريعالو هدمورصبلا ىدملاقياكدّتمملاناكملاءانعمنارهاظلاوةماهنلاوةياغلابرسف ىف || 7 5-6 9

 قداصلادجنيرفعج نعمانرك ذاك لب) لمح رشف ىوونلاءركذإ ثيدحلافدرو هنفأطخفاتلا || نا مدع كات
 هنمهب رقودي رنه -توهيلعىلاعتهّللاىل ص ىنلاوندامئاودحوتدب نسل ا

 ١ 'ةنانالا (هتلزنم مظعت نايا

 0 كلايعاو هنن رلاو ةأزئاا عمم دك دسملاود :ريخ عوق صوهوراهظالا ىععوزمملا نآلد ى ) رغم مظعةنابا)

 هسنرعو هنمظعراهظا

 تأ (ترغرشو)
 هر فرشراهظاو

 ةياهنن مقئنانلاهتبرق

 هيفف هيلعهللاةفرعمرا“ اراهظاىأ (هتفرعمر اونأ قارشاو) هعفرزوحيو رحاب ( هتدنر كيرشتو)

 ىلءهفوقو ىأ( هبردقوهميغرارساّ: دهان ثمو)ءاسالا ني4 ليبق نمناكنأهيذثتوأة.ةكمور اعسا

بىلاعت هللاهص_+خنمالا هقلخ نعسيغموهأ1توكسأم املاعىقام
 ىأ : (هلىلاعت هللا نمو) هيلعهعالطا

 بهذيهيفطاىأ (سنانو) ناحالاولوقلاا مم ناعمهلوربلا جععستفلانةلعدقم (ةرممإل ]| مسد 62
 0 0 نعج وهو هغيلآ باغوتا 0 00 3 0
 ىٌسلواضنأ ةرسااىلعقلطيو طاسلا هئثموددانعل قز رلاهّللا طسولو ىلاعت هللا لاوةعشو.لادانعم (هنيغيا 1

 هعلاطميف لوقرقنبا هرك ذورمأك اهطسيامىظسي ىنمةعضب ةمطاف ثيدحلا قدر و هنالدلوم ىنعم أ تدك, نا 1
 ق مقاولا اوندلان ا ندد (ايندلاءامسلا ىلا اني رلزتي هلوقىلواتنام) ثيدح ا ىفدراولاوت دلالوان 2 0 0 ل ير( فز رنا لا سرت ابيات كادارلاوفوأ ا نع 0

 1 110101 ا ا و ب ا وج ب ب و ب بح م يحجي بي ب عج يجو 2 ا

 هيلا لص ى عقووةنابابقلعتموهوىلاعتو هناحبسه هجن مىأ(ىلاعت هللا نم) هتاولختدوجو نم ةئدشم

 حقب (ةرعم) هيرق ماقمىفهيدنلوأ هيد: ى>ىفىلاعتوهناحبسىأ ( هل)ةرمتعملا لو صالا ىفا؛هلاخموهو ةفطاعلاو اولا دايز ىكدلا

 ةياغىأ( طسو) سن أ:دا زوىأ(سنانو) هيلعهدئاوعل_يجوهيلاهدئاوقلب زحدب زىأريلا ئعتءارلادددشتوءابلا ومللا

 ْ (هلوق ف لوو ام) هيدن نم ىلاعتو هناحيسهوندفىأ (هيف)لوهحماةغيص»(لواتيو) ماعثاون اسحاروهظو أ (ماركاو) طاسدنا

 هنمىلاعنموندلوايىأ(ةليل لكايندلااوسىلا انب رلزغي)اعوفرمهنعىلاعتهللا ذر ةريره ىلأن عةتسلا تكلا ىقدر دامىلع أ



 ىعملاو(نا_حاولونقولاجاولاضفا لوُرُث) نوكي وهاس هلو زنا نمىأ (هوجولا دحأ ىلع) ىل اعثو هنأ بس هلوزن هيلوابأسم
 لاو)ناسحالاةيامتولومقلاةياعرو 2 مر»# مركلا:دافاورضفا اهداف نمتافصلا ءذمنامزلا كلذ ىلج: ىلا عت هنا
 ىأ(مهوث نمىطس اولا ناسا ا تتبيتبتب1لُاا يي5575 تيبيبيي5يْلاماُفاُ لل 222 22252 2 2 ل ل ممم عع ءةآصل

 (اند)هثوقو هلو-كىأ ١

 لعج) هبرنمبرقىأ
 تيدشتو ثلثا تقي (هم

 أبرق هرهاظ ىلع سدا هللا ن هنود رةىلاعتهللاءاملوأنا ثيداحالا صعد ىف هلئمدر وأك هيلا

 مييق فرصتلا ىلع هتردقومهرهاوظو مهئطاوس هللا ل« لوأي دقو مارك الاو فطالاباب ونعم لب ايسح

 قلاع هيباىلا دش الورم الوأكنو رصبتالنك-او ؟ك_:مهيلا برقأ نو ىلاعت هلوقداعو

 ايندلا ءامكليلا ادي رلزمي لاق ملسو هيلعهللا ىلص هنا هةدص ىلع ىفتملا هنع هللا ىذرةرب ره ىأ ثيدح

 قرفغتسي نمهيطعاف لأ نم 1 بيجتسان وعدي نملو ةيرمجالا ليللا ثان سي نيحليل لك
 ةعاسمالو ىأ (ةفاسم) 2 2 : 1 لور هلي وانو م-ييلعهيهاومةضافاو مهم ونذةرفخهومهثاعدةناحاوهماعنانمهيلعامقالاب هلرفغاف

 لب) ةلاحتسالله رقىف ||| ت«هل: وانىف (هوجولادحأ ىلع) لوهجللينبمامويفلواي و موضعب هيلا ب هذناوا:هديعب هتكالم
 (قل ا! نمهةنبانداملك هتداعىلءم_مل-يجلعفىأ(لاجاو) هماعناوهلي_ضفتب(لاضقالوزن )وهاماىلاعت هلورثن

 (ادعب كك هعزب ىأ ن٠ فاضمربد قب هنادارملا سدلو مهيلعمركل اودوكلار(ناس>او) مهراقغتساومهتب و*ل(لوبقو)

 هيهئانتعاو هفطادداب رو هتبلط حا داو :باحاةعرسل ل ,ثةوهف ل ق[كهناسحا لزنن ىأ ص ماا احم
 1 مكث رصت ةيعبنوأةيليثةةراعت_ساوهفوءادز عمساذا هيلالْرْس دقهنا ى>لاعماققم هلريمك هيرقنك

 أسو ماي ةمةحاوند (اندهفنب )ىلعالا لثملا هلوىلاعت ( هنا مهوت نم) هّتج رتمدقتملا(ىطساولا لاقو)

 هرمأ ة-ةيقح ىف ىأ

 (ىعب) هوكحةديتنو

 وأ ف نصا لا نمريسفت 00 4 : 00
 ءلرد نع)دبرب ىأهريغ اضأ ءايوهلابج جلا كيدشبو هنا عمم ( مق لد ان را توتا اوفطاودالهباذب

 ءارلا نوكسي (هتقيقتح ||| ديعب نكمملا ىلا ةراشاللاهءضو لصأو كان هءانعمو ف قولا ىف اظفل ةتباث طخ ةموسرءاهبن وكيك
 كاردا ن عدعب ىأاه>ّفو انهاك ه.ةةراعتسا هنا نع ناك-لابهبيدشت هوك د ىنعملا نع اهمز وح دقوا ريق فالك ا ىلع اس رقوأ

 تاعجناف هلولدمرامةءان(ةفاسم) هلوقولوزئلاووندلا+-هفر وك ذملاثيدحلاوةي الالةراشاهناف
 ل ومش نع نوهذا ليةهنمو لوبااوبارتلا مشوهو فوسلا نمةزاغملا فا لاوالفهةيقح ىلع هنارب دق: ىلع هيلا ةراشالا

 قال وندالذا ةئااخا 3 0 2 . 0 م
 ا ىأ(ادعب) لهسأ ىلاولع نملزن (كدت)ىلاعتهنلا ىأ( ىلا نمد فنب) همعرب تاقولخا نمدحأ

 2-55 ط هنقيقح لاردأ نعءاد_ب وأدعب ىعير دقع ىاعتم(هتةيقح كردْنَع) دعلاة>اسل 015 رّقل الواح هلاقاما د[ مرا |إإ هلك ىادعب 1 دتانه هلوقيىط_ءاولا ( ىنعي) كلت ةبس: نمزييمتوأ هللوعقمو هفهدصقاعمدعبل
 0 ردر ىناقىلاعت

 هماع لاكل ليشمتف
 بام هلوقو) هئباحاو

 ءارلا ناكساب مه-ضعيهطءضونيةامهملا ءارلاولادلا تقي ةلردهة._كثاحىف ىلا ناهرملا لاق هناذو

 رظذ هيؤوناهجولاه يف ىو ريغالتقلامف جر دلا دض ءلردلااماو كار دالاهانعموجتقلا !:هرهشالاو

 اماوهمق رعاك لوامهمهوبامدرواموىلاعت هيل ءاوهتل اسال ىفاك لا ىنءملاب (دعبالو ق->الوندالذا)
 لمنع دأ 1 م 0: ها 2 0 3 200--

 نذ) 0 ) ىندأوأن يس .و5بأو هأ وو و )اذه هل ص رعمللا4> وال اوهلدعاده سدل فالخ هيفا عملي هيعيعد 2

 9 5 هيلعلب ريجىل | الى« هللا ىلا ادع ىلدن اند مث ىلاعن هلوق ىفردقملا(ريمضلا لعجنذ) هلوقب هيلا

 لالا لا ادئاع) هباربعمىأ (برقلاةءاعنعةرابع)ر وكأملا وندلا(ناك )اغ:آ باسل ليواتلا(اذهىلءمالسلا ريمضلا ل عج ناو ىوربو

 هلع ليريخ 1|ال 2 3 : : رصملأاب ةلرديالامو ةيقارومالا نعةرابع_فطالا ( لما فطاوإ» دابع نمىوذعملاب رقلا ةءاقنع

 أ اذه لع 50 حاضت او)راصدالاب سلالة ونعمل زغهو ىونعم ولد نعد راع وهىأ رنا ف ولالا وهو هل وق اك

 ٠ 5 1 2 هدامعصاخ نه ةلزثملا ةءوربه_صخ ١ هسلق ؛اظحىقىف اللام لا :ما,مهو ىااةمحلالا (ةقرعملا
 ندلا ىأ (ناك) هلا ةانثملاب خسنلا ضعي ىفو حوضولا نملاعتفا ةسيقوفلااةانثملاب حاضتاوهرارسأ مر مهاعجنيذلا وهو ل -:وان ىلا جام : 0 نماريهو ىلاهي

 (برقلا ةياهننعةرابع) اذا فرشأ نمهلصأو اهيل عالطالا ىأ (ةقيقحلا ىلع فارشالاو) احاضد|اهحضوأرد_صمةيذحتلا

 هعرعملاوضو ىألاعتفالاوأ ل اعفالا باب نم(ةقرعملا حاضت او) ىسنالا ماقملا ىأ ( للا فطلو ) ىونعملاىأ ( ىف اش - ٍ ٠
 .- ةفايبملان عةعزتملا يأ (ةقيقحلا ىلع) عالطالا ىف اقلابةخين ىفوءاقلاب(فارشالاو) ةفرعملالديةلزنملا ىو ربوةدهاشملا ماقم



 ىأ(ةبغ لأ ةناجأ نع)ةقباسلا: :رابىلع_ ادع م هتان( ةرامو)#ةيأعر وهثهجن هىأ( لمريم ىل هتهللا ىل هدمع نم)
 .ةغلاملا أدر وسكلاءاغناديد ثنو مهملاءاحلاوةيقوفلا» عم 1 حقب ( حلا اهظاو) هتابوملاممءاداب( ب تلاطملاءاضقو) نأ ءوءر#

 ىلاتعت هلوقهنمو هلاحنءلاُو تلايوقطلتو هرب ىف خلاب ىأهمحاصينالف كتل ؛ةيناقي الاو وملءلاراهظا وأن ا>الاوربلاروهظف

 ما 5 2 ل وهئرشتعزلا لاوايق> ىف ناك هنا

 ةيرقلاىأ(5 ةد رخاو)

 لواّتيو هلىلاعتهللانم)
 ىندلا اذ-هىف ىأ( هيف
 ىأ( هلو قىفلواتيام)
 ىراخباا حيت قىورملا
 اره ىنمبر#: ن)

 اذه (اعارذهنمتبرقت

 ىمدقلا ثيدسلا
 ليث ىدنالا مالكلاو
 برقلا ىةميرسقل
 برقلا سابا قىوذعملا

 ىف عقوأ هناف ىسحملا
 ىناتأ نمو) ىسنالا سفنلا

 ه-.ةعاطق ىأ(ىذع

 ىأ (ةلور_هه س)

 ءارد اعرمس مهن بش

 هتدامعقيفوتب وأ هتيطم
 نرقلاوةن" الا ىقوندلاق

 بر-5) ث.د-ك اى

 نايئاولوبقلاوةناحالاب
 ليو ناجحالات
 عارساو ىأ (لومألا
 نع !لوسملا ل مدح

 نمي نويني_هاقملامب
 تاك نور علااو
 كوم نسا عنالفنيعت ه

 لزانسونيب رقاا يت خ

 هليأ 0

 ( نيعجأ ماك رعب

 |ةلفع نم ») ازاحموأ ةي انك عالطالاو فوقولا ن هد_هزاله.د.رأ مثىلاعلا ناكك-لاودو فرش ىلع فقو

 نايببلا نمقناباىوربواهتدارزوأ تزل ةعفر ىأ(دازنلاةفاناو) لا

 تاك(و) مل_سوهياعىلاعتهّنلا ىل- صام 1 :نء«روك ذملا ىنعملابوندلا ناك ىأ(ملسوهيلعىلاعتهّللا لاديع

 ءاضقو) هبوءرموهرولطءةي اعوهىذلا ه]ومامله4- ةباحاىأ(ةغرلاةنأحان 2 ةرامع) 0-0

 ميرك- !اهدعنالنسدلاك هنا ىلا ةراشاع اضتلاىفو هيهدعو وهنمهبلطىذلا هبل مهءاطعا ىأ (تلاطملا

 ءاقلاونونلاب (ةلرمااةفاناو) ربا |ىفةغلابملاوهو ةمَك انو ءاووةلمهمءاح(ىحتلاراهظاو) ند

 لل _ضفدهلك هناىلاةراشاهإ متاع :ىاعتم(هلدطلا نم) ريس فطع(ةترملاوإاهعفرواهثالعا ىنعع
 قلوات ءام) ل-ثمل واش ودلاوبرقلا لوا ةىالوهجالءان لب( وزىلاعت هنم ة-ههومو

 | ليثمتلا قب رطىلعىراخبلاهاور ىذلا ع يدصلا ثد :دحلا ىف _سوهيلعىلاعت هللا ىلص (هلوق
 ىسو ىنعاطأن هىأ ( ىثعىفانأ ن مواعارذهنمتبر ةئارعش ىمبرقت نم 1ىلاعت هلوة قر اءمسالاو

 دكا ىعو(ةلو رههتسا) هأوعو هماد اقلام وهاّئ طر ؛ره-غايشم ىثعهنادارملاو ىرعا وألاثمماىق

 ريسغ ىلاز ع هدة سهره سقت وأعل رس ى نا س>|4 !!لصوأ و ىناز> هلل >ءأ ىنادارملاو ةعرس ىر لاو

 ًاوهومئاعدل(ةباجالا برق) و ءمد_عبامومرخ 1 ىلاب رقت نمهيلوأىذلا ل ءواعلاو( ىأ) |: هو د

 ةلورحلاىتءلةراشا (لوماملاب ليحعتو وناسحالاب نأ: او 4 ف ةيودا(لوبتلاو)ردقمأد تمل اريخ عوفر

 قادر ءايريكل ا ىل لاعت هللا لاو هل وأ هع اطيق درت فاو اور بص لان كرد كولد

 نمؤاعارذهنم تبرتقا ارمش ىنمررتقا نهورانلا ىف هةفذقا ماد >اوىءزاننمىرازا ةمظعلاو

 "الم هنو ذ المك ىنرك ذ نمو ىدقن ىف هنرك ذه-سفنىف رك ذنهواعأك متدرتقااعارذىتمبرتقا

 ةباحالا ةعرسانعمأولاةأيعسهتثج لور هيف ءاجن موةلوره هين أىدعىفءاح نمو سيطأوهنمريخ

 وا صن وقثو ةدايعلاوةبعاطلانهللاى || بمحتلا ليك أ برق“ ةلاقهعاطأ و ماعد نإ باوثلاو

 ةكالملا ةءلضفأ ىلع ل ل دهنمرمخ "يثق داود شبل نسا اقلاع نءجراخوها؟هديزنو هباوث ف عاضن

 : هدئاف رغ-غنم رار كت هنانهيلع ضرتعيالف هاعيضوتو ىب-امل ديب اناذهو ىلاعتهللاءاشنا ايس

 ةمارك || صو دما ةلاف) مو هيل عىلاعت هللا ىلص( هلي ضعت )ىلعلدبام د 50 ذة لصف) (#

 ذو مال بلاوةال- صلام,ملءو هيل ءلسزلاوءأيد ل ا

 (ىلعوبأ ىضاقلاانثدح) لاةقىدمرتلا قد زل اريحا هني عدم ' ءادةعامىلعل دام

 قباسلانوريسخ نبا (ل_طفلاوأانث دل >)لاقه- جرت تمدقد دقودر 5ك وا ديهشلا

 قو ةحيمصلا خددلار 51 [قوهاذكهرابكادبعنب لرابملاو هوريغصتلا(نيسحل اون" واخي أ هتجرت

 ا! اع الا سدل نسل او اظذا<ا ناهربأاهرك ذاك لوالاباوصلاواريكم نسج لا وبأ اه-ضعد
 هلوأ حشفب (ىلعي وأن :د->الاقف) ديلا اذن ئزمرتلالا انا لا لوأقمدقت ثيدحما

 اندح -) لادهتجرتفمد-ةلاك هرحلا جوز نيابفورعملارغعج نيد نيدحاولا دبعنيدجأو هو
 (بو.«ن ياام دح) لاوهطرضو هك ذىباسلا ةبعش نيدجا نيد نب نس 2 | ىلعوبأ 8 دل

 ميس

 ةمارك !١ صوصخ ةمايقلا ىف سو هيلعىلاعت هللا ىلص هيض رك ةق) *( لصق
 يبا

 وبأةخن ىفوريغصتلاب(نيسحلاوبأو) نوريخناىأ( لضُفل اونأانت ةرك سنيأ ظفاحملا ىأ( ىلع. هنأ )دم تل اىأ(ىضاقلا امدح

 82-- وأ 200000 5 رابجلادبعنبا كرابما و 1 م

 مرنم د



 نءاطعنع ىوربىدبملاىأ(برح ني مالا د عانت ١ ناح طااود (قوكلادنزب ن ني ل1: ”ىذمرتلاانثدحإهنع ىزمرتلا عما
 هدقمطو دها# نعىور مالعالا د[ ىفوكسلا ملس نأ نباىأ( ثيل ن عزةمسأ |ةءالا هلجبرخأ و 2و نيه م ني | هنع# هربغو بئاسلا

 نع) هنجم>أمه- طءدو ريدك ملعو ايصوةالص اذ ناكوهظفح ءوس نء ةرغس فءضه.ةو ىناخوةبعشهتءوايباك قل هنا ءنالو
 (اودفواذا)ممتدياميقمهتعماكةمىأ «و ( مهميطخ انأو)او شنو مهروبقن ماورم“ أى لوعفملاةةيصد(اودعباذا) ريقلا نهىأ(احورخس اذلا لوأ نأ لو هيلع ىلاسع: هلا ىل هللا لو سر لا لاق: عىلاعت هللا ىضر س ذأ ن ع)مدققت( سنن ب عسمرلا

 0000 (قوكلاديز و نبنيسحلانثدحلاقىنمرتل انندح)لاقءنءىذ تلا عماج ىوار وبلا سابعلاوأ
 اوطنةىأ (اوشياذا) ع رد ا ا جرخأ نادطعا !نبايفورعملا
 ةدش نم مه 1 ا ديددح رولا 3 يصد دح)لاونا ات رز و نيةثامو ْ
 مهباذعلوهو مهباسح || تو دهازلادباعلا وكلا ىثرقلاريغصتلاب ما -ىنأن ب( ثيل نع) ناريملا ف هتجرتوأ

 رشح ا ىلا مهروبق نءاوجرخ ىأ (او ةعباذااجو خس الا لوأانا مل_بوهياع ىلاعت هللا ىل_صدللا لوسر

 ثيدحلا اذ_هوىتايساكلسرلا رئاسو ىسوم لبق ثءبيفق مهدئاتو مهسأر سوه ءأ ءهللا ىل_ص هال

 (مكذعموب ىأ ( د ءاولإ)

 ىذلاد#ايهدارغنالئأ
 هدمك هنالوأ هن م-هأب هيدي نيا وماعو هللا ىل - ءاومدق ىأ(اودفواذا موجيطخانأو) بيرغنسسحمنا لاو ىذم رتلاهدرغتا
 0-2 ناكاا و م_هاباط عو مهرومأ ءاضقهدنعوءاحر هيقم-غ نمىلا مدقت ةعا م ادغولا لصأو ناسحال

 هنود نمو مدآل افأك هثاول ةمناكءانصقلا ل_صفو ماكل ىف هلنوذأملا رشا ىف عفشملا عيفشل اوهل_بوهيلعلاءتهثلا لص

 ةايقلا مو. ىلاو تت
 ادو# اماقم ىمساذلو

 ةعاف_كاب ه-ها ةوهو

 ءاوالا ل صاوىمظعلا
 بحاضصالااهك_ءالودبارلا

 ءاوالا عوضومو شدحلا
 سدئرلا ناكم ةره-ش

 اوعجربوهيلعاود شعيل

 هيالالم- هءاما ءاوق نمانهسسنأ اذهوابلا سيل ةتاؤولك-!ناك ذا مهتداع ىلع عملا فت مالك ظ

 اناو) رشم !لومل شهد لهناو ل_سوهيلع هللا ىلص ه>.اضقا لعلك دهيفو مهوأك ع فياكدال

 اذا هلوهو مويلا كلذةدثنمءةاجنلا نم(اوسأاذا) ؟-فةقوملوطورشلا نمصالخاب (مهرشدم
 مدقتباوسثي ىورومتلاةجر نطوذقلا:ر مهلا دقت سارالاورحانحلاوللآلاتغاب وق ر الات قزأ
 مل_بوءيلعملاعت هللا ىلصهفرعيل ةمارقلا مون( ىديبد#لاءاول) ناةياؤر وناتغلا مهو ةزمحلا ىلععايلا
 هدم مل ماحىهللا دج هنالد ا اولى 35 تت ىيةحءاولوهو فورعمءاوللاو فقوملا 3 هعيش و

 هاوّقك همدقتو هنرهش نعةبانك نوكنازوكو هلمهلك سانا !د<وأهريغاوب
 نيم-لانةارعاهاقلت « د تعئفرةياراماذا

 ( مدكدلو مرك أانأو) هيلا دودو هو نوداما هتمأوهدجةرثكو هتمظعو مل-سولعىلاعت هللا ل_صهمدقتل ةراشاوهف
4 

 ) خةال )هدنعىأ (ىل نطاومهراء تعا فالت+الا ل ءاو سوه .اعىل اعت هّللأ ىل ص هدب نيب ههج وهللا م رك ىلع ها محد جلا ءاول 0 اذ_هىأ ناىرباعلاىو رواهربك اءاوللا نك-ل ىعمشب راقتمدنمل اوةنارلاو علاوءاوالاو«ماعمزاكلا مدقتو 2م 2 3 1 1
 مدع 2| .. 2 ع ا س» 1 - ع 2 هةرعاطم 5 ٍ 011 1

 : | 1 5 ر_هلوتأالوىأ ةعصمرك-لاو هلرتم مهر قأو ةقصواناذمهقرشأ ىأ ( قر ىلع مدا دلو مركااناو) امهيهقلا الفدا
 ةخسنىفو هداقتعا بال راهظاوىلاعت هللا عنب ث دحتا زهوءاخسل ارافرع ص ادخا ناوريخ لك عمدت ل سل

 ىل-ءقاط:دولوملا ى-ءعةرم_ثمةقصدلولاوىلوالاةحيحصل اةياورل اومدآوأ مرك الربمضا أوهبر ىلع

 اذهبرخفأالوأ هللا عنب ثدحتلل لب رخغلل رك ذأالانا ىأ ةدكوثمة دل احل ج(رخفالو) ماك هريغودحاولا

 هك ىأ فود _كالرعخو ىنمداةجاو د : ل: 1 ىف عماذه نمفرشأومظءأوهام هللادنعىلذا

 نءرحز نبا ةياور ىفو) هريغ ىلع ءولع رهظ ل هركذي نابرعالاب ج>.تلاوراخةفالارخفلاو هوقو ىدنعوأ
 وهو نيتام_همءار متءالا نوكسوةمجعملاىازلا عقب رحرو (ثيدحملا اذه ظفل ىف سنأ نيع-برلا

 اثد_ لب ىجعرثا نم

 نباةياور فو ىرةم علب
 نوكسوى ازحتقب(رحز
 وهو ءار_ةةلمهمءاح

 ىتبرفالارحز نيهللاديبع
 لك رع ىورب دياعلا

 نع) در-ٌملا يدالاىف ىراخملا هاجبرخأ دوه س انالقاسذلا لاقود جأهقعضريك انمهاوام-مةءطو ق>-سانباودن رن نبا
 تسل ةياورلاهز_هياحلا لوقدن عفدناف ىذمرتلا ىرطريغ ىف دصلل ىرخأ قيرط نمهلعل ( ثيدحلا اذ_ه ظفا ىف سنأ نب عرلا
 ىناسملتلا تيأر مثرحز نبا نع لئالدلا ىف معن ىفأةباورهذ_هناىحلدلا لوقهيج ونو ىذمرتلالوةنءالضفة كاس مكللا ىف
 ىل_الا فاك ينعي سن[ ن عع مرلا ن عىفرعلا دعو فطعلاب ينعي سنأ نب عموبرلاورحز نبا ةءاور ىفو ىضذاسقلا طتتدثهنارك ذ
 كلام نب سن أو ههنعىورملا نيهحولا لاك !ىلعو



 اوةكسىأ(اوتصنااذا مو يطخاناو)ةدارةداق شن رق ثيدحلا ىفو مهمدقمىأ (اودفو اذا مهدئاقاناو اوثعد اذااحورخس انلا لوأأنا)

 َنوعْزع يفض »ف مه-ضهدجوميفةمايغلاموناو؛ةوىأ(اوسحاذاموءةئاناو)اولعفامع ممر” ءاناوماك بنا اوردق مو
 نوكسوزمهمذد(اوساب|اذأمه رشدمانأو)ءاضقلا لصفل ىمظعلا ةعافشلا مهل عفشم# هنون ايف ىدقف ىسقن لك لو.ةيفءايدنالا ىلا
 اذكهل.زازعءم_ساناكو سلبا ىمسوو نوسلبممهاذانىلاعت هلوةهنمواوري-كقواو سي ىأ ةلههمني مال مدكو ٌةدحوم
 ءاول) ءاجرلا عطقوشو سامالا ن هءارأ |ىلعةز مهلا مدقت,ىورو سأيلا نمزمحلا لعءايلا مدقتباو .ث. ىوروىفاسملتلا هركذ

 سشئرلانال كوالاوهوهتةيق> هيداريناز وي وةيارلاوملعلاءاوللا لدأو فرصتي ىأ (ىديب )د اهيل ءبترتىذلاىأ (مركلا
 لك!ةمايقلا مو: نوكيهنأ نمدروام وال اديؤيوهمامروظو همام ةعفرلةراشا ما نوكينازوحوءاوللاهةمالع

 ا او 1111 1 1 اج ا الن: 2 تت ج:3 ا 5 جي دن كوب حرج 7 دق < رج 7 - نو تخت تم قش شل تح ( هنأ ههفرعءأو عوبشم

 ءاعمالاف فور عملا ضرللري>زلا هنمو نينالاوتوصلارحزلا ىنعم لص أو دياعلا د رفالارحز نب هللادمع طا هان و

 ىراخبل ا هلجرخأو نازيملا فة_هيرتو هلن سلا ب اص أهنعىورو ماللاب ل يحز لوةتوهيقااغت ةماعلاوأأ ة.ةءثيدح ىءاحو

 ةءاور فوهط*لصالا قوةرهاظ ىهوةقباسلا ةياورلا ىلع ظفالا ىف ةرياغموةدايزهث.اور فو بدالا ىف لغد نملوأ نارماع نا
 هنع ئورملانيهج ولا لك ىلعو س ذأ ن عع.رلا نعم:ءقزعلاةءاور فو سنأنيع-.رلاورحزنبا ||. ىلا نوداما ةنها
 اناو) مدةناك (اوثعباذااحورخس الا لوأانا) ىناسملتلا هلاف[ كه: ءىلاعت هللا ىذركلاسني نس و ال 1

 ىذلا سئرلا فة مت. ةحراص مثوو فو ماسزب ةبادلا دوةيىذلا ل_صالا ىفدئاتلا (اودفواذا مهدئ او 0 ءاردعالا
 رش>للنومداقلاهدار_لا ناودفولا ىنعم مدقتو ةداتهعجو سوح مأ ىقوهنوضتربو سانلا هعش ناك امءا الاى: ا

 نييماك.:ملاناىأ (اوةصنااذامهميطخاناو) ىنعمواسحم م مدقمل_سودياعىلاعتهنلا لص هنادارملاف أ "ير رلاواليطمسم
 اناو) ىتعقتوكلاوتاصنالاوم#تريسحل اةطناوةيطاملواوتكسدقو مهةعافشلاومهرمأ فرك أ للا مالا امر

 لاقفمالسلاو ةالصلا مهيلعءامدنالالاو عرفوا ويرطضاو فقوم اق (اوسحاذا مهعيفش 0: 0 اعلا ةارلا 1
 مهم لك

 (مهرشماناو) ءاضقلا لصف ىفىماظعلاةعاقشلا وهيل عىلاعت هللاىلص محل فشف ى سفن ىسغن 7 00 0
 نممه-أيلاوتكسواو ريحتومبت> تعطقنا(اوسلبا اذا) هيف سدحلاوفةوملا لوه نم صالخلاب 9 5 0
 انآو) ىدعمواظنل مام بي رق(ىديب مركسلاءاول) سنأب هتمو مدنلاو ريما سالبالا لو ةاجتلا 0 )ْ ٍ : 3

 (نونكمؤلؤل مناك نيعلارولا نمةنحلا ىف( مداخ ىنا أى عفوطا و رخفالو نر ىلعمدآدلو مرك - 3 0 ١

 تاذاركباهنوك نعةبانك وهثىدنالاه سسك وحسم ظوفحم ىنععنونكموهحدصو ىذمرتلاهاو ر 1 ذأ لع 5

 ىسكاو) هحدو ىذ مرت! اهاور ثيدح ىف (هنعىلاعت هللا ىذرةربره ىلأن ءو) اول ثمر ل ثردح ءاهم 0 - ص 0 0

 لك ىل_ءىاطأ مثد->اوقوفادحاو نم-يلادوربنمنايو'ةل ا ىنءملصأ (ةنحلا لاح نم ةلحأ| ؟ 0 0
 يجو ىبك ذاهتماركو سو هيلعىلاعت هللا لص هيرقىلعةلالد هيفثهسالا ةاعر ىطعي رخاف سايل اوم 5 3

 0 مي 8 50 : 0 دل نمر ع ضناور ا ىفكلذ (ىريغماقملاك لذ موقي قثالانمدحا سبل سرعلانيمينعموقأمث) ةافحوةارع ساسنلا 20 000
 ىنهيقمقي ل ماقمىف نيميلا سناجىف مل-سوه.ا عىل اعت هللا ىل_س ههاقمىفو ةيقرظلا ىلع سصن لكم ل

 قيلياميهئاجرلوبقوهمالك عام-سوبرقلاةياغىل_ءلادلاميرك هلا نهبرةمإ هالو لس ل
 لوعس أ نق غلا ٠متاءا عع اوهوةقمادح َّ هج عما 6 هلا هما

 0 ا ا ا و ناوموقت عج ىئال اوفي را هماقعأإ نيو عسب رأؤاؤللا فو
 ىردلا ةيناثلاةلرتعمىلوالازمهو هكرثوا يفز محلا
 ىعملاةصالخو مءأىلا ءتهللاو ضايدلاوةرملادارلان الن احر اوتوقايلا نون اكىلاع# هلوقل ناحرملاهرابك ىهسي وه_سكعو

 ىكردرب رهف أن عو) م اوهو نكلا نمىددالا هستلهفد صقروةمؤاونا مهن اكءايضل اوءاقصلاهضايسلاو نسحا َّق مها

 نكن موقأ ثةنحلا لاح نمإلةهيظعى أ (ةلح ل سدلاوىأ لوهحما ةغيصب( ىمك او) هح صو ىذمرتلا ىورأم (هنعىلاعت هلل
 راصو دومحلا ماملاهبىنعي (ىرغ غماقملاك لذ موقي ين ثاللا نمدحا سدل)هبحماقمىفهةهاركو همر ن مهرب خول (شرعلا

 لا اف ضرالاهنع ق شن: نملوأانااعوذرمهنعىلاعت هللا ىذرةربرهىلأ ن عىذمرتلا ةباو رنهريغصلا عما لا ىفام لام ثيدحلا

 اعورته- :ءهجام نباوهنس>و ىذمرتلاودجأماوردقو ةخسنيف اكىردلاىأ (هنعىلاءتهللا ىذرديعس لأن عو) ثي.دحلا د

 سو هيلعىلاعتهّللا ىفصمتن'لوسد لالا



 الولوصالا قو عفادمالو عزانمريغنمدحأ ل ك- هذ اعلطءهثساب , رحوضوو هندايسروهظا ههذيق(ةمايقلامونم دادلو دم رسانأ)

 (مداذث هوى نماموةح رص فو نالرةخ ضو (ىناموإ اذه لدبالاىأ( رة الود ل ءااىدبو)اضرأانهرخق
 م- يلع ىددعو ىمومو حنو مهارب“ اهتم ضذأناك ءاومدعتن ةىأاهمضونسلا ارسسكد(ه اوسنذ) هعفر زوج و تصنلاب

 100 هاوس :33 ةهونمالآى 4 دلا ل- صأ ىف عقوو( اوت حتالا)و اولانود ءاقلابفطعلا ن نم دافتسإم مالا
 هدا رانهلوصالا ىو( رذالو ضرالاهنع و ثنن ن ,ملوأ اناو) هلكت ن مانام وأالدب عفرلابمدآن ادافأ ءانئتسالاو ىننلا نيب ضارتعا

 نملوأو ةمآ .ةلامونمدآدلو دم تانا)دوادونأو ملسمهأو هراك(هن :ءىلاعت هللا ىكرذر و ءو) رذالو عقشم لوأو مام

 موشي دقهناللوأةداعأ ,ىناشلا اك ذاماوةءام_ تااقلوءمعملو [ىأةددثلاءاغل ا متف,أ عفشم لوأو عفاش وأو ربقلا هنع قد

 ها نتاو ؟ ةمأ- قلامو ماا نونمؤملا سدحت ىراخم لا يق ىووفلاهرك ذلوالا ل بقامممىفاثلا عفش ناذت :

 نَداك دل ريق داع ,رصىلا 122727727227571 كج 22 سس >»>>وك بج
 هرادق ىر ىلع نذاكساف فرشأى 0 هإةمل سم ةدايسأهنال لب ناسا صيصختمال سدلهب هدم قو اتوا :لات نا ىلا نئمإ| ديس ىادنم فرط (ةمايقلا موي مدآدلو ديسانأ) -خسحو ىذمرتلاوهجام نيا ءاور ثيدح ىف ىردنملا
 اذان 1ع " نذؤي ىلعروه-ثمد.# :فال: و هريغىلءوهللا ىلع هقالطا زوكدي-!١نأ حم دضلانامواس دلال

 1 ىأ ىننملدن(ه ءاوسنفمدآ أن هامو)هانعم مدقب (رخالو ده اءاوىديب و)ةروهثملاوقأ ةثالث
 منال ءافلاب نفط عود 4 2> 4 كت هنادأ رمل س يلو هةمايقلا قىل عدانىأ ( ناو تحتالأ )ءأ .دئالا عيج

 رومعلار الا ءقشان نم لوأاناو) ىيةىاوأ ىترلاسنترتلادارملاو ةلصافرمغنههدعد

 5 فو 00 نا مون مدآدلو دي هانأ ل سوه اعىلاعت هبا ىل_صهنع) )ل مهاور عي ث:دح ف (هذعهلاعتدنلا ى 2 نور عفا درب رهن عو) انعم مدت (ر الو ) لوم لع ىلاعبزلا لص ذل ماركا هيو :ىلاعت هبات

 ىوراك (ام-منعىلاعت (ريقلاهنعق ثني نمل وأو )راك ىري- خه ةدوسالمو.ىفهللاد_ذعمهتجرقأو مهةرشأانا ىأ (ةمايقلا
 انا) ىيرادلاو ل نملوأ ىأةددشملاءاغلا عتب (عفشملوأو) فقوم لاف سانلل عفش ( ع ةاشلوأو) فد رع رت
 دك اول لدا ةماعلا دول :موملاسحىراخبلاثيد_>ىامهليضفت الق و ةعافثلا ىف هل نذؤ
 لأ (رخ كد ةمايقلا نذؤ.ؤى رىلع نذاتساوانناكم نم انك 2 ريفاني ر ىلا انف شتسا مل-توهيلعىلاعت هللا ىل_ص هل نولوةيف
 0 هد عف- او عمست ل ةود#ْكسأر عفرالوةيف نعد. نأءاشام ى :ءديفادحاستعقوهثيأر اذان
 مويد_هلا ءاول ل ءاحانا) ىرادلاو ىذهرّثلا» يف ضار م

 لع را 1-1 ناوى حّفيل(ةدحلا) باب( اح رح ن ءلوأاناو) ه.هللا ىى_طخامرذحجمنو ريكترفنىل (رذن هلق نع الو) لبق 0 رهتعافش عمست (عفثملوأو) ف ةوملالوه ةلازا ىف (عفاشلوأ اه) را
 ع ٍءىلعةمايقلا مون راق ةاح عج ردنة:زبنوكيقءاحلارسك زو وماللاوةلمهملاءاحلا حاشي قا-و ىدعد اهلدي
 اذهل تيدا ةفيذ_صة-غلىهوأ ىااحع_جالاةكرةقلح مالكا ق سل سوماقلا ىفو رسكتو حّتفتدتوماللا
 3 3 1 ب ارا رة اا ودعا ىهسا بودي ءىلاعت هللا ىل_ صه. صوص بان ةنملا ب ايد | رااو
 0 58 - 3 1| 3 ءاورفو (اوا حدر اا ل تيسر ع مالو رهاظلاه ناو اهباوبأ عم مجدا ارا ل-.قو هريدغ

 ل 1 0 ان ” ى || تاقلاولوهجلءاتيلاوةيتحتلاب حتمي و رخفالو ني دمؤملاءارقف يمال أخد( (و) واولاب اهلخدأو

 اد_حاستعقو هئأر

 ىءدننأ ءاشام ىءدم 3

 لقو عد ةراد_# لوقف 9

 اذ_هضراعب ليقاذوم

 مايا

 2 سو مام لكل اكو هعايتأوب ؟,ىفالاذكوهعامشالو ها صاخىلءءاول لاقي ن أىلوالاو فذ ىلا هل جفاضأ هرعارءاوللالءاح ناك

 1 اا ةكالذ قون :هللادنعلل لاذ ىأ(ر ذنالو عقثملوأوعفاشلوأاناو) ءاىلاعتهّشاو مدقتاملهيديرتوهذيمالت عحمىدتقم

 2م صن ( ىلع -يف) ةقاح عج هواح ر مكن دقو نيتحتغي ىاحناو ءافوخد.نذاللاهابىأ(ةنحما قاحلرحنملوأأناو) كلانهه

 الاماقللاذهىفىأ(ر ةالو) مما رعىلع مهريغم نيرحاهملا ن نمىأ(نين مؤملاءا رقفإ) ىمأن مىأ(ىماهاديفاولداف) لو وحنا

 دوعأ ٌ ”موأر 01 38 نارقفلاداكدروأك امومدمنوك دقرعفلامث ظفاحاهءح رصاك عوضوف ىرخفرقفلا شي دح امأو رقفلاب

 0 :لاىغىغءلاا,كاضرعلاةرثك ن ءوىبغلا سلدرو ثسفنلاىن:د وهام اهنمدومحملاو رققلا ن مك

 ربقفلاو 0 :علاهزياو ءيلاعت هللالادقو ارغ ةىب_غلا لاذداعايشدازناف 9 ةح احدس ن ءٌك فكي ام سعنلا ى

 هرايتخاوهرارطضا لاح ىفوراغتفا ماودىرت يذلاوه ىتيتحلا



 انا) إ_مىو راك(هنعىلاع هللا ىضر سنأن عو) مهب رعمروض اب مهتعميغلابالا ىأ(رخفالو نب رخ“ الاون يلوالا مرك أاناوإ)
 ةاصعلالو+دلو ني_عيطملات اح ردعق راىأ(ة-:41ىف)ةح وتفملاءاقلادي دش, مرام عفش ة>-ضىفو (عفشتس الا ل وأ

 ا 0 ًاناو) نينموتلا ند

 ءايدنالا نمىأ(ساسنلا

 -سهقهفاو (اعبت)

 موباعبتءايدنالارثك اانا

 ند لوأ اناو ةمايقلا

 نءو) ةلجلاٍباب عرقي
 ىلاعت هللا ىذر سنأ

 ند>.هعااق م(هنع

 هللا بص ىناالاق)

 دِسانأ سو هيلع ىلاعت

 ةمايعلا مو سانلا

 هن اك (كلذ1 نو رئاتو
 كي روهللا ىل-ه5

 مهما م_ءااوألاةق

 لاوكلا:هامنورددال

 ثالث ركذو نرخ" الاو
 ناك اذاوهو(ةعافشلا

 نا جام 0

 نونا م5 صعب ىقمهضعد
 لوةيقمهل عقشما مدآ

 كافرا نلالافاتبل

 اهلانالو-فاف ىتنوتأيق

 منمواملفكتملاواغ

 نمل-هأافتنأل يق

 ىنأ نءو) رشدلا نيسب
 ىلاعت هللا ىذرةرب رده

 ةال_فلاهيلع هنادنع

 ناعمطأ لاقماللاو

 ءايدنالا ردك أ نوكأ

 هنال( ةمايقلا مونارحأ
 مةوعدلاموعنم فالكامةةشلاق مهمظعأ

 ءارققلايدارملاو لوخدلاو حفلا ىف ة لمه مريغ نمسر ةءتللءاغل اوةذحالريمضلاوة-يقوفلاوأ اهتنزخ |

 ناىلءلءاداذهىفو فورءمفالاوروهثمامهمب قرغلاو نيك الل ل ماش وهو نب رياطلاءارعقلا

 نمريثكر قفلاراّدخااذلو حصأ لوالاو لضفأركاشلا ىننلا ليةورك الا ىنغلا نملضغأرباصل اريقفلا
 ناكامهنمدومغغلاو مهكلس ىف ل خد ءلهللا ل يدسىؤ هنعىل اعت هللا ىذر ركب ونأ ةناوءاملوالاو ءامدنالا ا

 ل. ةاكوهوسفنلا ىنغوهاسءاو ضرعلاةرثكي سدل ىنغلاناق سفنلاوبلقلا

 ارفىنتلاكاذداع أيشدازناف *« ةح احدن نع يةكيامسفنلا ىنغ
 ىل اع هللا ىل- صهنوك وهم ل هوهيلعىلاعت هللا ىلص ىزلاذاعتسا اذلو مومذهلاسملاعمولو سفنلا رقفو

 اعد وهيا ىلاعت هللا لك هنان ىذمرتلا ث و د>ىفدروام ىئائيالةنكا لةدب نملوأ مسوءولع

 قوت +>ث*تعمسالا طقا,تلخدافة: ا ىلا ىنتةيس ملالب ار هألاقو هنعىلاعت هللا ىذرالالب
 ميسقلانيالاتاكوهوألوخدلا|ا ذ_هىفالداب ورق ناكهنانةن<ا قىدءنبكيلع: قدتءعمسةداو َر |

 ةاواسملا سدل م هاوةبدارماوهسغنلا بيطتهرلعأ اكن او سو هيل ءىلاعتهّنلا لص هلأساءاوناذالا

 نيرخ”الاونيلوالا مركأ اناو)ةنراةملاىذ: هن ةلاحىهوةل ا ىف م هاوةلةجاحاللا ةيالفةيعمتلا لب
 مهياعءاسنالا ىأ(سانلارثك أاناو) ىاخملا عيج نم فرشأ سو هيلعيلاعتهللا ىلصهنادا رملا(رذخالو

 هيلعىلاعت هللا لص هتمأ نأ ىنعن مد اخ عجم دخك عنان عج زاب ]يورادك ومالسلاو جالصلا

 لك ىلع هتيلض ءأوهن < رصتلا تاب وم-ياغورحأ ب رثك أ اذه ىضتقي وممالارثاسن هرثك ألو

 ايندلا قمهدي- سلسو هياعىل اعت هللا ىلص هنأ عم# ص+(ةمايقل امون) مهمظعأو مهاجأو (سانا اديد

 قاي_سونمك رشا نماسيندلا قف عقوأك ركنمو عزانم ن مارهاظ هصاصةخاوةعهروهظا ةرخ الاو

 ظ

 هذهبدسام نوردتأىأ ردقم ماهغتسا مث( كلذ نوردت و) ىلاعت هللا هجر فئصالا ملاك ىف هليدغت

 انههرك ذي1وهمامتب ةعافشلاهيقروك ذملاثيدحلا |ذههنعهّللا ىذرسنأ رك ذىأ (ةعافشلا ثيدح

 مال_ضا اهيلعمدآنونايق ضد دىقمه_ٌصعد سانا 'جامةمايقلا مو. ناك اذا هناوةعافشا اق تابعا

 هناهنعىلاعت هللا ىذرةرب رهىلأن ءو) خااملانأ ل وقافلاتناىلا اه تسالوةيقمهلعفشما مالسلاو
 عمطأ ىذلاو هأاوعك هل ءةةد> ءاح رواعهطىلاعت هللا نموجرأ ىأ ( عمطأ لاق سدس و هيلع ىلاعت هللا ىلك

 مظعأ نوكأ نا)4_ىفنلامضه عمطلاب !سو هلع ىلا عت هللا ىلص هريمعت و نيدلا م هوب ىديطخىل رغغ نأ

 نسنمنال هلم دمحلا_عارجأو ممالارثك أ سو هياعىلاعت هللا ىلصهنمأ نال( ةمايقل !مويارحأ ءايدنالا

 اهاثم !سوهياعملاعتهّلا ىلص هلوةفعاضم مهلا عأوةمايقلا موهىلا | ممل عن مرحأ واهرحأ ه2 ل كر

 ى>هريصو همحت عمةرفكل | نمدناعوامعنمةرثكو هنوعد مومعل ةقشم مهمظع أو هواهفاعضا لُممو

 نا)نيماارشاعم(نوضرتامأرخ [؟ثيدح ىفو)ك سفن عخابك لعل سوهيلع ىلاعت هللا ىلص هل لبق
 ىأ(ميفهللا ةملك) ماللاوةالصلاهيلع(ىسعو) مال_باوةالصل !هيلعليلملا (مهاربانوكي

 نانوسحم

 متاجىف نيرو ث يأ( يق ىسعو مهاربا نوكي نأنوضرتامأ)هريغن ءوأهنعىأ (رخآ ثيدح ىفو)ا غن مهرثك أهّتمأ نوكلا رجأمهرثك أ ىنعملاوأ ةرجفلاوتعو ةرقكللا درع



 أوتمأ نيذلاو ىتلأ اذهوموعبتا نيدلال مهاربابسانلا ىلوأن اىلاعت هلوقاف مالا هس.لع مهاربا صيصخقامأ (ةسمايلا مون)
 هد_بهنموهدج هنوكلواغينح مهارباةلءعسبتا نا كيل انيحوأ مىلاعت هاوةهيلاريشباكدمرفتلا ماقم ىف ديحوتلا لاك ىفهتةفاوأو
 لك ةمايقلامو ىمأىقام منا لات مث)هتسرتف هنو مدعت ندد وهنعقر نم هاورتد_ءبهمامقهعم هنااملكمال_بل !هيلعىسعامأو

 مهملع وكتاب آم- ريل عومي مل 7 هالوسرم-ميفق ثعداوأنيرّ ادنؤتلاق ثيحىلاعدةباحارت أ ىأ(قوغد تءالوقف مهاربا

 "1 قهروكدملا ب رذنمتنأو ىأ( ى رذو)مديكزي وةمك4|وباتكلا

 مهاربانالركذلاباههصخو ىتمأن مناد _عيف(ةمايقلامو) كعمنار و_ثحمو كتل جنم ناب وسكت
 ليعماونأوءادنالاونأوهو مسوهياعىلاعت هللا لصد دعبءايدنالا فرششأ مالسل اوةالصلا ه-هاع
 ىلءنامزأ ارخآ ثعس ىسعنالو هنل«ىلعمهلامعزتيرعلاتناكىذلا ماللاودال_صلااهييلع

 نمةيكر موأءال اك حاتفتساةاداامأو ةء'ارمصنلا ماكحأر ميغا و مس وهيل ءىلاعت هللا ىل صد نءد
 مو ىتمأ ىف هنا )سوه عىلاعت هللا ىلص (لاقمث) داو ىن_هملاو ةيقانلا امو ماهفت_سالا ةزم-ه
 (ىدرذوقوعدتنأ) ملسوهيلءىلاعت هللا ىل_دهل (لو#يف مهاربا مأ) م «نادعن ىأ (ةمايقلا

 ىأ ةغاابمةوعدلا يعل عقم خلاك نانآم-ريلعوأ تي م_ممالو سر م_ميف ثعباوانب ر هاوقف هبوعدامأ
 هنأ ىف ةبمشالو هريغو د_>اولا ىلع قطن داولاو لسنل اهب رذلاو قوعد ةباحابم_مممهّللاإعجنمتنأ
 هاوسىب: موي تعب لو ماللاوةال_صلاهيلع ل يعمساهدلو لسن نه ل_بوهسل عملات هللا ىلك

 ةمايقلامونهتمأةلجىفو لسوهيلعىلاعتهّللاىلص هلاعبات هنوك ىأ (ىندعامأو) هتوعد باحلاوهف
 مأوبالاما ةوخالاو الا عموىلاعت هلا عمم_هروهأداحتاىفةوخالاك ىأ (ةوخامهلك ءايدنالاف)
 (تالعونب) لاتاذاةفايخالاونب مهو مالوأ تالعلاونب مهو ط_ةفبالوأن ايءالاونبمهل لاقيو
 اله ىهس لوالا برشل اوةرمد_هنةرمبر ل اوهوللعل | نموهورئثارضلاتاح وْرْلا تال __علاب دار#ملا
 اذ_هىلاو ررقأ اذهو عاضرلا ىفةفات# م-مراشهدالوالا ناكوأ جوز -للدراوم تاح وزلا ناكف

 ةبيمأىلعرغ_صوتاهمأىلعع.جاذلوة-همااهاصأو مأعجتاهمأو ى-ثم-تاهمأ هلوقبراشأ
 اهوحنو تاهملا فتامألاةيامرثك | ل بقو ةم-يمأو تامأم-هوقل فعاضهلل_هصالا ىنفدهنا لهفو
 عجقرغتلاوهو تاتسشلا نمىتشوةديعبلاوةمبرسقلا مالا ىل_عىتاطب وهوناسنالا فتاهمأو
 بدسىه ىلا ةةحلاةديقعلاو نيدلاههشةنسنلاوتاوذلا قةفلت## ىأ لد موىذرك تيئش

 البيك ةوخالا مه تد' أو ةراعمسالا 3. رط ىلع مهم رةفرعمو مهداةةءاداتال دحاولا بالابمهثاقبل

 ماكحالاو عئارشلا عو رفهمب_ثوم_هوناك ةيقيقحتةراعت_ىالا تساو ع يشرتتال_ءونبهنوكو
 ه-يفزوجتلازاوج ىلعءانب عيشرتوأ ةيقيةحت ل ةثسمةراعتساو عمه_ثدعتو م هظفح ىفتاهمالاب
 ليقوعئارشلا عو رفىفنيفلة# ديحوتلا لوصأ ىف نية ”ماوثعب سو مبيلع هللا ىلص مهما لداخاو
 ماقمه_يةرهاظلا مقأ وناٌةزمهرسكب (ىخأ ىسعناو) ىلوألوالاو ة_::امةمنامزأ ىف م-متادارأ

 ةرتغلا ف ثعبب لهنال( ىنهشب وىتديسسدل) ةديملاتافصلاوةلاسرلا ىف ةهباشالا ىنءعةوالاو ريمضلا
 ىلا وأ) ناك ىنعموانأم رب رقلاوهيسانا نمامسبا( و)ءايدنالا ن مدح امسي تناكىتلا

 برقلا نعةرابعراص مث نيثدشاأ نبيل _صاغلا مدعوهو ىلاوتلاوءالولا نمل و ضقت للءفاوشو (هن

 كل كا امير هلوقباضا[قوعد

 ةناالا داوىبب رد

 هدلو لسن نمدنا عارئالو
 ثعسملهناو ل يعمسسا

 هيياح او هقدأوس ىث مهم
 هيلع ىسعامأ 09 2 عد

 ىأ (ءايدنالافمالسلا
 واكأ (ةوخا )مهعيج

 اذكوةق.ةحدحاورأدال

 أوثعباميفمهتافتالاكح
 ناءاوديح ون نمهاحال

 هوعدوهقب لصت سكاع

 تالا ل6 حالا
 ماظن ىلا م_هداشراو

 مهدا رمماع و مهشاعم

 قمم واس ةمهد اعمىف

 مناك اداتدعامهوصأ
 مهتوافتا ودا وباك

 صعب ىف م-هئالثخاو

 وثب) الع مهعورف
 هلهه4منيع حاشد (تالع

 دالوأ ىأ مالدبدكت و

 مهوبأو تافا ت2 تاهمأ
 نأفايدالا اونيدحاو

 ءاب الا وودلسح و مهمأ

 تايعالا اوس ون وعلمت

 اذكو ةدحاومهمأن ل

 هلوقبهندب كدحاو مهوأ

 تاؤالتالا اهئمدلو ب ىتا| تادالولا م ىقتاورفممىأ ضد معج ىذرك تدتشعجءانديدشتو نيش عتفي (ىش م6تاهمأو)
 (ىندهشب وىدب سدل) مم ّح ىسعناو ىوربو ىد_عد ىن دن ماقو ىل ىف ردها ث يح نم صوص ابىأ (ىخأىسعناو)

 ىوردتوى هلاصتانمهصخأوأرمبمهةحأىأ(هءسانلاىلوأ)اناىوربو (انأو) اةمىىل راجدن اكو فهل لاصت لاكهيفق
 هنن وانني سدا ودحاو مهددو ىشمبتاهمأتالعونبءايدنالاهرخ”الاو ىلوالا ف < منيا ىسعب سانلا ىلوأانأ ملس»و ىراخبلا

 مواقتالهديناسافن انس ن.دلا>كءايدنالا صعد مال_لا امهيلع دو ىسعنيب اميقنا نمواخلا ةلردنسم قدرك ذامامأو ىن

 لسر ناني سيل عملا لاقيمتص ضر ىلعو حيصت



 نير
 0 :؟6؟6أ؟)ط)©ط©ط 565955 وو

 وهوبغارلاهركذاك نيدلاوأب لاو نامْزلاوأ ناكملاث يحن مبرقأو وأ ى_عيملوألاقيف |
 ةرخ ' الاوىلوالا ف م منيا ىسعد سا. |ىلوأانأو هول هو ىراخبلاءاور ثيدح نماذهوانهدارملا
 ناملع:قرط نمىور حيت ثيدحوهو ىننانندب سدلودحاو مميد وىثممتاهمأتالعوتبءايدنالا

 وهناك ن انسنيدلاخ همسا ىنامهندب ناك هنا نمدصوصف ىف ىرعنياو ىرشخزلاو بغارلا هركذام
 دلاخذخاف هيلاهموقأح:لافع رضلاو عرزلا تكلهأ ةراغمنمةميظ ءران تج رش ندهن هموقو ىلاعت هللا ىل_ص ( هلوق)
 ثيدحلايف وأ موه

 (سانلاديسانأ) ىباسلا

 موب) مدادلوهحسذىو
 هديقيىلأ (ةمايقلا
 هلوقك هر و عط ديعتل

 هند هو رمالاو ىلاعت

 كلملاو نيدلا مو. كلامو

 وه) نحرلل قا ذم هود

 مول وايندلا قمهدم 5-7

 هذ-عياموىأ ) ءايقلا

 راثأن كلو) ىتقعلا نم

 (هدارفنال مالسأ | هءلع

 هيق) هصاصت+خاىلاىأ

 كسلا - (ددوسلاب

 لادلا عة وواولا نوكسو
 ىث (ةعافشلاو) ىلوالا
 ذاهري-غنود ىمظعلا

 (كلذف هيلا سانلا
 وكف نإ ذا لهتك
 اك ناو
 (هاوساودحت 19) ةيقرظ

 نودم:ءباذالمواحلم ىأ

 ىذلاوهديسااو) هيلع

 اهئاضتىفىأ(مهجنا -

 اهفلخلل_*دأاناهموةللاةو اهتمت رخىتا|ةراغملا ىلاةب راهتءجر ىت>هاصعد رانلا كلت برمضا

 جرخاوريدناو توع وجر ا هلق هودانزامهناقةمان مانأة ثالث وعدي نا مهرمأو اب يشطأ ىح ةراغملا

 نامهرمأو ىرأ مع ضأو قومكعضأ مالاقوج ردن ىباعا |مويلاىقودانزاورب_صرملا املاسمهاا

 ىذاحاذاف بنذلا ع وطةمراجهمد ه, م ذع_يطق مهانأ ت ماذافاب.:نوريدداموب نيعبرأ هونقدب
 ناهموةاوئموم م_هلاوا5داعيملا تالف :يةيهنداعامو خ زرعأاالاو> اب مهرب وموقع هوست هريق

 هوعيض نا ىلعةءلهالا يلا مبتعنخ شوبنملادالوأ مه لاق ناو راعلا فوهدالوأ ىناف هرم أاودِشإ

 ريغهموقه-عاضأ ىن ةئبابابحما4لاقف هذي هنءاح مل_سوهياعىلاعت هللا ىل كدهللا لوسر ثعد املق

 [كناكولومعأ ىنلا ناو ثيدسحلا اظل ابان ماكحالل غامم ع رشم ىن قندا ارملا نا نمل قامو حست

 ناهرلاو رد نب ظفاحلاهرك ذاك نيحيحصلا ثيدح ضراعنال« «ناؤ نأ يقسو نأ قلك هريغ هم و

 مالا ١ اوهالصلاهءاع مه اربانال ركذلاب نيذهصخاسما 5 ولع ىلا عت هللا ىلص هنأ ملعا وامه رع و

 انيحوأ مث ىلاعت هلوقىفانيالاذ_هودةيقحه”مأ نمريص ,سودهعلا سب رقمال_سل اودالصلا هيلع

 نماهري_غنوددئاقءااودي>ودلا قهعاساهرر وماملانالمهوناك افينح مهارباةلمعستا ناكيلا

 قل _وهياعيلاعتهتلاىله (هلوةو) لمأتف هلق فاومهناهدارعلبهديلقت دارملا سلو ماكحالا
 هللا ىلد هتداي_تصخ+خملوهوردةملاوس ن عباوج(ةمالا مو. سانلا ديسانأ) ةقباسلا ث.داحالا

 نء(هدارغنال)مد_ة:اكاذه هلوقبماللاوةالصلا هيلع( راثأن كلو) ةيلاحر او تاقولخملا عمي
 ناكرلا نم هرمسغ نود هللاد_:ءهردةةمظعىلءلادلا ىمظعاا ( ةعام_ثااوددو للأب هيف ( هريغ

 اهليتاممضاواولاز مستو مضتدقو ىلوالا لادلا حتفوةلمهملانيسلا مضيددو كاونيب رقملاةكئالملاو
 ىأ(هيل |سانلا أ ذا) فا<اا/ةيناثث !ًةلالدو ليدفوأ لعيفهنز ودم سوةداي_سااىنعع ىطةغل ىهو

 ىوطبال ىذلاب ركلا نمه_يفمهامممهصاخي و مهل عفش ل_توهيلعىلاعت هللا ىلد (هاوساودحي 0
 هودصو اذاهءلعزو دمعت ىأ(مهجنا او>قميلا سانل اًاحاد ىذل اوه)ةغاءانعم(ديس | وز هعفدو ريغ

 اذ_هنهو فقوملا فس انلا عيججئاو-ئضةد نمانأىنءملاذاد_هقو مانهعق واذا ةموكاصمءاضقتل

 هداوشو هموقةعاسج+_عش نمها:عمنالدانعم مزال هلره_عتاذهناالارخآهجو صرصصختالرهظ

 مالكو ثيداحالا ىف درودقوردانوأر د ةمةحءاح هدرفموأ س املا ىفال_- ىلعةجاح عججئاواو

 ةريثك دهاوش ها دشنأو ىرب نياهيلع عند د: ىرب رحاكهرك_:أنه-جوالفاحيصفاري_هك ب رعلا

 هلوقف
 مسمسسلل

 الآ



 ةدايسلا قدشسا نمىأ(كلذ ؤدحأهجازي رشدان مب ن ءادرقنماد_ )هن دلنو ءرمذد ودل أ نيا (ذقنيح ناكس)

 نمدحأ هبي الث( مويل اكلملانا] ةمايقل اموىأ(ىل اع لاقأك )ل ودرلعمتلا ك ههنماذهواهةة سال ن هدأ ىأ (هاعدا الو)

 ايندلا ف)كلملا هل هنأب ةقطانرمالا ةقيةحن الا او ىأ(ىلاعت هللا راهقلا دحاولا هلل) دعب هلو, هسغن تيجي: دهشملا كلذ لوه

 لاى كلملاوأك لل ىأ(كلذل «م١ نيعدملاىوعدتعطقنا)هطئاسو عافتراوهابسألاوز نوك-ا(ةرخ "الا ىف ن كل ةرخ”الأو
 مهتانغل ىأ (ايندلاف) يي ليبي يتتتتتتتص7ت7نلنسلتل7)77ل7ل7ل#لللت د ء « لا

 كلذل او) ىل ولات عن نع

 يجد ىلا ان
 ىأ(ةعامشلاقسانلا
 كإم ل اوه نممه ريل

 مهديسناك-ه)ةعاسلا

 (ىوعءدنودىرخالاىف

 ىعدب ناك دحأ نمىأ
 نعوزاء:دلاف ةدايسلا

 (هنعىلاعتهللاىذ  نسذأ

 لوسرلاقلاق)!-هىناك
 ةماعىل أعنهننا ىلصهللا

 ىأةزمهادع(ّقآ سو
 0 وب 4-5 1بان) ءىحأ

 ىأ(حفةساؤةمايقلا
 اهلحدال اه>3 تلطاق

 ىأ (نزاخ الوةءف)
 ؛ (تن ن-ه)ناو_صر

 رانا إ نزاخمساو لبق

 م مسالك تسانوكلام

 رادةنحلاؤه-.اءلكو

 قضرلاو ةتماركلا

 هيتلك ىفهللاهناناده  ىذلا هلالا لو-سراب الأ |
 هيدألاىل_.دالاداوؤرست 2 تاد:سملا نما دح تعمس

 هوجولان اس>دنع سئاوىلا © اوماطاهيف تلقدت كناو
 هكر أ اعىلد 5 ركل د َك-يع> ونمن_بحأرألو

 ارك (نم ادرقنماديس) هيل امهثاحما |تقوىفىأ (ذثةيح) إ_سوهيلءىلاعت هللا لص (ناكف)

 دحأ هجاربمل) ةدايسااهذهبمال_ااوةالصلا مهيلعءايدنالا ىتحسانلا عسيج ن عاد رغنمىأ (رشلا)
 , فاشكنال(ءاعداالو) ةع*ادملاةجارملاىن-عملصأو سانالا>!ههنوك قدحأ كراش ملىأ (كلذف
 ىلاعت هنا ىنعي( مويلا كلما ناىلا»تلاتاك )هيف سناامىعد. نأ اذ_>أنكوال ىت>ةمايةلا مون رعالا
 بي>حفد_> هم. يالفداهشالا س ور ىلعدانمهيىدان وأمويلا اذ_هىفثكلملا نا ةمايقلامو لوش

 لولمنانيعدملابىاعتم (ايندلا قكلذان يعدم لا ىوعدتءعطة:اةرخ الا ىف)هنالا ذه الع هصصخاما

 امافةقيق-اكلاممهناا ونط مولع هل ضقنومه كلذ ىلاعتو ريدقتب لالما فرصت اهيفاوقمدتامل ايندلا

 ىواعدلا تعطقنافئئثرمالا نمم-هل سدل نو زحاعديعم_مئارهظءاطغلا ف شكو توملارم_هرهق
 ىل اعتهنلا ىل_صد درغ»وىواعدلا تعطقنانيحدرو عظوك|ملابادرفنمىل اعز ةيوك لعم أ (كلذكو)

 هدوهعملاىمظعلا (ةعافشلا ف سانلا ع.يجمل سو هيلعىلاعت هللا ىل_ص د ىلا ا<) ىت> دو هيلع

 (ىوءدنود) ةرخ ”الاىفةخسنىفوةرخآو ىرخأ اللاتي هنال رخ”الاىأ(ى رخالا فم هديس ناكف)
 هللال وسر لاوه:ءىلاعت هللا ىذ رس: [نعو) عقادملا او عزانملامدعل ديس هنا فقوملا ل هأ نمدحأن م

 ةمارقلا موب ةنحلا باب)ةزمهلادع(ى 1 )إ.مهاور حرص ثيد> ىف(لوهس.لعىلاعتهللا ىلص
 هيدارملاو اج لكوملاة:4اباونىأ(نزا#لوقيف)ةةللاكي رحب متفلا بلطأ ىأ (حتفتساف
 ىأ(ترمأ كب لو ةيفد )نأ (لوقاف تنأنم)ةنزخال نابي رمدتاادرو هنالابت:زخ سدئر ناوضر
 هلوقب هيلاراشأ(كحتفلا لوالةبسلاب رصحالرورحاوراحلا مدقتو بابلا عرقاذا حفلا, ت رمأ ٌكابدسد
 دحال حق أ الناب ترعأ ىأ هامقامم ل دءهناىل قو هب مأام نايم قنا بمدى (كلبقدحالعتفأ الزا)
 ىلع ةءاحالا ف هتيرذ قيسوةوبنلل ل وهل ءىلاعت هللا لص هحور ىيسل د>أ لك لبق هلجتف اس او كلف

 هلوقل مهلضفإواداقةءاوالعسانلارثك أ _سوهما عىل اعت هللا ىل_ك هنأ ىلا ةراشا همقو تارذلارئاس

 ءاور ثددح صاعلا نبا( ورع نيهللا دبع نعو) نوملهعت تنك اعاهومثروأ ىتلا ةنحلاكلتو ىلاعت

 5ك تناح لك ةفادم ىأ(رهثةريسمىذو->مل مو هياعىلا عتهتلا لصدهنلال وسر لاق لاه) ناخيكلا

 دب اسال اللا تاو لاح 13 17 ا سات ل

 باد ءااوةقكلاراد
 كلامحسانة ةد_كااو

 الوىفاسمالاهرك ذاذك
 ةنملانال لاقي نادعس

 نعىضرلا لص#اما

 اتتامارات اوىاوأ ا
 قشلملا اوكإماستلط نع

 ىوكلاحكلل عت فأنت مأوأ(كابقدحالعتذأالن اترمأ)كبدسىأ(كبلوةيفد#لوقاف)ادلا 2( ىف امش ؛1 )
 (ىذوح ملسهوهيلعىلاعت هللا ىلص هلا لوسرلاقلاق) نيحيصعلا فاكصاعلا نبا ىأ( ورعنبهللادبعنعو) كليةدحالمفأال
 نيس حنفي (ءاوس)هيحاون ىأ هياوز عج ىازلا حّتشب ( هاناوزو) رهشريسر دق ىأ( روشه ريسف) هم>اسموهبر ودوأه-ةفاسمىأ

 ناوضر ىلءو نامثعور وركب وبأ هعب رأهناةسوةعدرأهناكرأ ليقهضرع ىلع هلوطدنزتالهضرأ عسيب رتل ىأة ب وتسم ىأ ادودم
 ىيلا ةمعب معا ىلاعتهّنبانكماو ىعملا|ذهىفاميدح ىناسمللادروأو نو رخآالاهقس م ديخاو ضغبأن ف نيعجأ مهياعىلاعت هلل



 توك-وواولار مك ى-وانوكشو:ارلارمسكب ( قرولا نه اصب 2ث[ ىأ ىرصبل ىلع فوك للة >وهو ل ضف 'لعفا(صيبأهفامو)
 ةخىفوةبورضملا مهاردلاوأةضفلا ىأ كةرو.ىلاع“ هلوةىفامهيئرق هنا داو زاغصلا امه>ة:ىحوءارغلا ىلاب سنوءارلا
 هحي رو)ةباورلا ددعتي ع ملاو حميباصملاةحسن ىف عقوىفاثاا ول معك خسن ع يجفروك ذااوهلوالاو فر ولان م لدنبللا نم
 ىأ(ءامسلاموجتك ( رز وك عج( هنازيك )ب يعلا سنج نع ون لضخأ هنأ ىل اءاءاهصرص قوه رنمىأ(كسملا نمبيطأ

 ددعلان انمىو ونلا هلاقامباوصلاوةقوقحلا ىلءاهددءالةرثك-ا اهيدارملا لبق ثةراور ىفاك ةضفو بهذ ن هىهوةءاضاو ةرثك
 31 الةعالواعرش عذامالو هرهاظ ىلع

 دل نر المدد

 برش نم ءامسلا مود

 هذعب ىأ(ادنأ) شطعت

 وا دي_سلاكثا هو

 هل > لصفلا رخأ ىف

 لع كك (هوكه نع

 ىث (لاقو) لمءاورام
 انهم د->قرذوأ

 مضد(ناعنتبأم هلوط)

 نهرمملا فرفخ 7 نعلا

 حقي و نويلا ىرسق
 نءميلاقيد كن و نيعلا

 ءاقلبلاب ماشااى ريدك

 ناروح ىصقأن سم
 ريسغهنا فورم لاو

 ناى-ءلاو فورصوم

 هسيقرط ننام ةذأسسه

 اهنم ةفاشملا لف هالو

 هرم (ةلبا ىل ا(
 ةنك اسةيتكوة>وشم

 ماشلا فرطرخآ ةيرق
 ةطسوعمردمل !لحاس

 قشمدو ةفدملا نمي

 ىلاعتهّنلا لاق ىلا ىهليقرصم نيب واهدي لحامناثو

 ىمسقن' ىذلاو ثيدحى مسقلابادك ثمدرو دقوا هيسال القن ثدئامت

 هياعىلاعت هللا ىلص ه. صوص مانءلا ضوحلا اذهو فورعموهوءاملا عم ضوخحاورهش رادقم
 هدرتاضوح ىنلكلناىذمرتلاهاور عوؤرمشيدح ىقدروو ملس»جرش ىف ىطرقلاهءحرصأ ملسو
 هل طارصصلا لعن رخ" الاو ف ةوم ا ص رأآقامهدحأناضوح هال بوه لعمللا لص هنا ىور و هنمأ

 حتذوواولا جتقب(فرولان مضيب أ هؤامو) عب رمدنا ىلعلديءاوسءاباوزو هلوةورثوك-لا نم نابازنع
 ليضفت لنا ضيبأو بالا نمةخس:ىقواهتم برضاموأ اتاطمةظفل اهنوكسواهرسكو ةلحهملا ءارلا
 ذاشهنا لاس ومالا سحاصناالاثدد-كلاىفدرووبرءل| نمعمسدةوداوسل اد ضصايبلا نم

 اضاييدشألاقيامناو ب ويعلا نموناولالا نمل عفا ىنديالهنا احلا ضعد قالطالدج والقلوالا ىلعو

 زو< ورهثالاوهوءاوهذا لع قلطي ومشد ام ةححنا راكي رلا (ُكبملا نمسيطأ هت روزدوأو خابأو

 ةرثك (ءامسلا موخنك هنازيسك )اضدأ اميطناك ةبيطةيفيكب فيك-'اذاءاوحلا نالاخأ هتدارا
 ىذلاو ثيدحلا ىف سو هيل ءىلاءت هللا ىلص هلوقاهنمعئامالةةيقحموجنلان مرثكأ امنوكو اقارشاو
 عجنازيكللاوةءاابملادا ارملا لبق و قلاب دلبك اًثلءامسلام ود ددع نم رع هن“ الهدب ىسعت

 بوكو هةهورعهل نك: 0نافةورعهلمفل !ىقيضءانا هنا لصالاو برشللءاملا هب لو انت ريغ دعا اوهو روك

 | شطعن 1 ىأ(ادمأا هظنلةب رشهستم رش نم) ساكو هفبارشهيفناكنافمدقتاك باوك أهغجو

 ىذامملاقنذارملانانسيجأو لبقتسملا قارغتسال:ديغلاادنأ هلو ليدي لب قتلا ىفامظلا ىنانه
 ىفاك اض:أىذمال نوك:اهنافادنأ امأواهابقامهتسنأ ىتل ةذالاةد_ثل ىذا ىفامظ قد. مل هناك
 تنرقاذ اكل ذكدرتىهوادنأ هلوقةني رقب لقتسملا قنلا منا قاف فسعتاذ_هلوقأ ه: ليهشلا

 ءاهتشالاب نوك_:اغاب ورشملاة ذل نال يةواغل أ هلادبا زو< وةرم-هلانك اسزوههءامظن وهل -ةاق نم

 برشلا نه«ىكو رو ايثدلار وقد هاش اك ذذلتال شظع ودب برش د_ةهنالئثد سلو

 ىلاعتهلل ىضدرذفأنعو) د رق اك ةيطرشاهلاىلعامو ز-# وةلو_صوم نمنا ىلع عقرلاب
 (لاقو) هله نكي مل ناوهنم بي رقوأءانعمب وهام+_:عىور ىأ (هوح)ةدانج نببدخج (ةدنع

 نيدابلانيناهنيباملوطك ضوحلالوطىأ (ةلياملا نام نيام هلوط) هاو رقرمام ىلع ةدآن َز

 ناعو
 ىهوميملاديد_ثتونمعلا عتب اني ور صولا ىفىتلا ناعلوقرق نبا لاو دقوا ل هرحملا :رضاح تناك ىتاا هن رقلا نعمهلتساو

 لاقماشلا.ءاقلبلاوءاقاما | ناعىلا ندع نمىذمرَتلا ىفو مملا في فت هيفاضيأ كح و ىلاطلا هلافاذكو قدمدلعنمماثلابةب رق

 امأو ماشلا ىرق نمل كما اوعرذأو عاب رحوإبا عمرك ذا ثيدكاندارملاهنااوعزو ميقخآلاو مذلا,ناعاض أ هيلا و ىركملا

 نيباسهلوةل ضوحلا ثيدح دارملا اهنا ىلع ] ديام ةبدش ىلأن ياباةك ىف عقووره_ غال فيةحتلاو مضلابفن ميلا دالبب ىلا نامي

 مةلابهريمغ دنعو فدصلادنءديدشئلاو تقلا, نامعىلا ىاةمنمهضرعومل هىفو ىراخبلا فهل هو نميلاءاعنحدو ىرصب
 هاقابااضرأن فماشلاب ةميدق ةنيدم مملادب دثتونيعلا عتب وهناعىلا ىماةمنمض ولا ثودحرنمالانبالاقو ف يفختلاو



 نب نا معي سعت نميلاةي رقفيئةتلاومذلان ىلإ يسلالاقو ثءدحملا ىفرك ذهلونب رحلادنع عقص وهف في ةخئلاومضلاباماق

 اميفاتتس نإك ناراهنن طول نينامعي تمهش ق.ثهدب رقما ارةد رقديدُدُتلاو عت فلاب واورك ذامدك :م-هاربادإو نهنانس

 بخش نماهمضوءاذملا حقب ( بخش زءاعن مصوهلد ءارخ" الاثد هك 4|ىقناف فم.ف+: ااومذلانيعتي ىزملا و ا 1لاوواو 5

 بصلا عابتا هانعمو ةانثمءانو ةمحعمنيغب تغب ةدادرف 0 ااوم ماديدشان المس لسا ىأ ارصذو عن.ك نيالا

 تعلن ناهامنءاةياور قودحاو 001 سف: ىف ةعرسدب رشلا هان عمو:دلحومءأر ووإ م همسعد بعل ىو رو

 ل نيو ةثلثمعأثب تا د ول سوو حدس قرا ار ل مولا ور ل
 هان موةد حو مءأ ف 4 :٠ رةصوحلا تد -قىورملاو هوممااديد_ثتونيعلا اق هد , 2 املا 5و نع مدن ل عو

 ىق ىأ هد 9 مح اذه هدا اراااهخا لي ةورمغال فخ" :لاو مضلاب نميلاب ىتلاودار او هواضن[ ف يقختلا هي 0 ماشلاب

 (نايازيم) ضو كلذ نوكسو ةزههلا عتب لاو تاياورلا ضراعتت ال_ةلوطا |ةداب رد تكا جىرصت نيبامةداو رأ
 هايلانوكسو ممارس 9 تدوس ى موكلذري- ءلقو هقثمدوةبيطنيب رحبلا لح اس ماشلابةدلب ءاهومالو ةينحتلاةانثملا

 يللا لم نا زعل 0 م لاا هيلع مهارادلون م منامعد لبق واهتكشهنال طول نم نامعد

 تار ةنش ددث دقو مم >وموأه>3 ونيدمجعملا ا 0 3 اع ءايلا تف عد ةنلا ع ن«ناباريم

 ىأءاملا تدثموسهو : ه.صيلاودن هانعمو 4 ةوذءاخ ا ب هانعمو

 2١ || ندع ردامسخشلا لصأو:ؤامرجفت هانعموةدحو مود وهم ني_ءعوهثاثعتعثب ناهام نيا ىورو

 يي ىأ(هل هلثمناب ٍ 7 نعو)ءاملا ل يسمءاب لد و وهةنك أس ةزوهو مما سكيب اريماوتاحلاد- ع رضلا
 تازكاسجعزسعتلا3 د->اىأ(ام هدحأ) سو هماعىلا عت هزيا ىل_صهتنالوسر نءناب و" ىأ(لاقو) رذهأ ثيدحلثم

 كقول ص رانازاعتا ىبامعلا ىعازاملا (بهونيةثراحةءاورفو) ةضفىأ(فرونمرخ ”الاوسهذنم) نيب ازيسملا
 (ةدنحمانم) لقسأىف 2 ء|س ذأ لاووءاع:صوةتيدملا نيباك ا تاحأ هلجرخأ ًاوهتعهللاىذرفو رعم لا
 نعوإلاهراسبنأن م ئأ اهني وسايقلا فالح لع قا 00 دم ياابو ام لم نيم مهم نع وداصد ىه (ء ءاعنصو

 ىأ (لاقوهل-ثمنابون اضأاعنص ىعسل هنرق ة5ىشمذ درب وىدعك ماك تاناو ررلانةمانعدا رملاورهشةريسمة#فيدملا نيو

 ايف اورو فاو قارعلاةنيدم(ةّئوك- | نيب اك )نا >ءغلاع اورشيد->ىف(اممعىلاعتهللا ضرر عنيا لاتو)
 هللا لص تطاق ةيديد- هال رقت اهتافهمقر ءاك :دحتمتانأ ورلاو(دوسالار >4 او)ةر وهشملا

 لديفاكدوسالارجلاد_:عهيباط لا عقومنالاقينأىلا ة- ءافالودم ءأع دلك مو هيلع ىلاعت

 ثد.دحااذهنا 9 ىقهتلادجر ف دصملا عرش تاه ىمف ضي ةراجح وأريد ةسمةفو ب دا ىعم لصأو

 رتاو تمد[ ىلا ىلاعتهتباد_جر تتصل | بهذا كاومرهاطت عمن اومدع لعتلا ترو مىور

 مداخ رمال ىراصنالا ”الامنب (سنأ)ةمدقت1 ات .اباورلاك (اضدأ ضو لا ثيد->ىورو)لاقف
 هساورتمدعت هبال اةيالفةمدقت ماقد رطااربغن ةااسح ءداوو ل سوملع كاتسولبا ل

 صعءد قامو اولا ىادملا دا نجا ضفتي( ةرمن نب زئاح و ه) مد-ةتامةرباغم ىذتقي ءاضأ آو

 خسفا | ىقب اوصلا ىلعوب هادك درس رباح هياوص ناهربلا لاقةرم سو رباح افثلالو مق وانه خمنلا

 0 !كلايؤعم نيرباحةياورنأالاةرمسو هللا معن رباحدا ورش ا ىرخالاةب | ورلاتدناف حصطهياعب ودكم

 ىعازخ ةكةمءاثءارلا رك 2-0 وش ةرهس نهد 1 كاوا, ءاع ف قأ 4 ني اورامأودجأدنسمىفهللاد
 1017 | روهشم ا ىاععلا ماعنياوهوةةعوةادامعلا- >ىبادعل باع م :هللاد_ءعوه (ةمقعو

 نمامهذحأ) لسمو در

 ندم رخ *الاو تهذ

 عونامناوةضفىأ(قرو
 ىلسحل اىفاك ة-نيزلل
 تارامعلاوةعص درملا

 ةياورؤو) ةفرخزما

 ىأ (بهو نب ةنراح
 هنع ناخءشلاهاوراهيق

 نمىهوىملظعلاهتنيدمونميلاةدعاوةدودمنونانوكسوداصلا تفي (ءاعتصوتنيدالانيبايك ) همالباط لا نب رعنمللا
 ءاع:صو هب |هنعىلاعت هللا ىذر س :ألاوو) لءأىلاعتهّللاو قدمدوورةيح انهن رقثمو هرلاع اعنصامأ وفا ُثاالاع مايندلا#ئاع

 امناو هلوطةرثكدارملان ىلع تاناورلا فالتخاو(دوسالار جمل او ةفوك- نيب اك ) نع ناتي لا اورامدقىأ ( رع نانو
 (ةرهش نب رباح و)نيح معلا فاك (سن أ اضنأض وحلا ثي دحىورو)همهقلاس ر 2و هوودعد ١ هك دحأ لك اال ةعورب دقت درو

 0 :ةزمسامأو دج دسم ىقوهو ضوحلا ىفاثيدح هللا دبع رباح ىور دقه مك رب لقت ىلعفةرمسورباجوةخسن فول سم اا

 هريغو لم ءاوراك (رماعنبةنةعو)دوادوبأ  ناخيشلاءاوراك (رعنباو)ىلوالاهخسنلاو هباوصلاو هثيدح ف رعت



 دادشنب اوهونأخمكلاهاورام ىلع ءا هلأ ءْم :كد(در ودسألاو وزى ءذمرتلا وىراخبلاهاوراك هاوأ مضي( ىعاز اب هونبةثراحو)

 ىقييبلاو نابح نياودوادوبأهاو ادت ناتل) دارا لكبار منتو دحوم ا حاقب ( ةزرب وبأو) ى احن اهدانأك ةمدعملا نيشلاب

 الاورهاظلاو هام ءنالجع نن ىدصوهو قويملاونام>نيادا 0 م)ءري-غوولمءاوراك (ناميلا نب ةفيذحو)

 هللادبغو) ناخيشلاو اوراك (دوء-هنبا وز قييملاو لمت >نب دجأ هاقراهدك (مقرأن يدب زو)ءاماوبأ مه لاق ةسجنةباحصلا نو

 نيلهسو) نيحمحصلا ىفك (دي زيا
 ىبان:د>وملاو ملا

 ناك-ة ىاخ ل قو
 قنا نعوربخ ا” شدي
 2-55 ير ل

 ة-ةرز وأو ىلا
 لهأ دتسمىف قشددلا
 لصأىفع ةوو ماش /|

 هأو-5 ةدايراثه 14

 هل عرفتو ةدب رينباو
 فذصملا ىلع ضارتغأ

 قا علا

 اذ_هةححصلا خسزلا

 باوصلالاةشاح فو
 ح-ةقبوإ-هغ ندب وس

 ءاملاو ةم>عملانسغلا

 2 ا ىر د وهو
 ماعتامو همس نب رشعو

 لصالا ىناذك ليغلا
 هءاوصو يحصتهلعاو
 ونأو) لسيوقلا ماعدلو

 هللا ىضر ىردألاديعس

 ءاوراميف (هنعملاعت
 هللأ دصعو) مدسم

 داصلا مضد ) ىحانصلا

 فلا هده نونفةلمهملا

 ءاد رودس كوك
 ىضرةرب رهونأو) هنعهجامنباودجأ وا اور حبانص هدجىلا بسن ىنادتو هلق ةءءايقةلههم

 حبق (ةليج نبا) ريغصتلا (دوسو)اطأام متي اورب(دعس 7
 د7 م

 مسا صد(دروتسملاو) ةفورعم ل. قةءاز + دسم نام( عار لا بهو نيةثراحو) ىوحلا

 يناكلاهلاديمعن ةلضن(ى ملسال ةزربونأو مال ىناتلار هم ٌُمَءكم لب زنئرهقلادادش نبا لءافلا
 وأن يثس ةنسقوتءاها,يان ةمدعمىازو ل مهملاءارلا نوكسوةد_>وملاءاماا صممي ةزرب وللا مامالا

 ىسعلا(نامي !|نب ة 4 ,ذ-حو)ة ذو رعمتليق لسأو ىذس مرتلاو ح-صعلا ىفهثيد_تونيسو عد رأ

 ونأو)هجام نباو كر دحوم هوه ,لعىلاعت هللا لص هللا لوسررس بح اص ىناحصلا ىلهثالا

 نيدب زو) ةزمهلا مغد ةماساو ىناريطلا هج رخأهثيد_>وىلا<صلا ىلهابلا نالعنبىدصّْنب (ةماما

 ىاحصا ((دوعسمنياو) هكتو عاحماو لنح نباهجوخأ دحوروهم لا فاحصلا جرز#لا (مقرأ

 راك ءمانمىفناذالا ىرأ ىذلا ىناحصل | (دي زنيهللادبعو)ناخي_كاهس 500 ١:ل->و روهشملا

 هكعاشود , و:دعاس !بوسنم(ىدعاس !ا) اصلا (دعس ننله-وزاضيأنا>.كلاهجرخأهثي دحو

 دل لاش لا يدر ئردصلار 5 ولأ ه4 اهيفتناك ىتا اةفيةسلا سنت هيلو جو زا ن َّن مموق

 هنأ لي قو ل_برمهثي دقه هك مصت ل ليقىراز رغلا ل م>نيدن وسوهوتا>“ ب ( هل مج نيدد وسو)

 قدس :عشيدملا اذهورماعنب دب وسم هلو ه1 عنيد سو ةودحاو كد 0

 مد -ة:دةوروهش ا ىناحصلا(ى ردا ديعسوبأو)هةبصت ىف فال خالل هريدخأت ”ىلوالاو قويملا نس

 ةلموهمءاحو ةروسكم :د_>ومءاناريلب فلو نوذلا عمق ةلمهملاداصلا مضد( ىحانصلاهللاذ_ءعو)

 ١ هنأملءقو ورعوأ ل-.ةرهللادبعونأ ل, ةءهللا د ءعهمساو ل: صدد سس لت 9 ىناحةبسءانو

 ةباحصلا ع نمنطدلا نسل در هنا طا سركل نزعل |نم نطب مسا حبانصل بوم

 ارز ادع نكات فود تس ةنعافز الان عانصةمسارخآو ىصانصاا لاس عىوس

 ني>.حصلا قه, د_حو(رب رهوأو) خانصلاهنأو ص ىل-ءقوىع الا لع سد اهلعاقى كعاذدلا

 وهوىلا-صلا ىلحبلا نانس نيهللاد_بع(بدنج وزاضرأ ني-يحصلا ىف قهثيدحوب زاعنب (ءاربلاو)

 ىمهتكلو هرغبدنج ىمسا نمةءاحصلا ىقواهمْضوَدإمهملالادلا حقو نون !|نوكسو 4| مك

 هللا ىذر ق». دصلا( ركب أت ذب امسأو) اهتعىلاعت هللا ىضرنينموللا مأ(ةشئاعو ( اذهدارأاة قاطأ

 رغضم(ةدد رب نياو باطلا ني رعورك ونأو١ )خسنلا صعب قو نم يحصلا 1 ل

 اه انها ذى ال:نايعنات مهواهملاعوورم ىذاقهللاد- عونا لان نافعا هدد ؛ ري-أوةدرب

 ىنأوب د -لاقو هدد رب ني هللا - هع نعضواثدد 5 ءاورد_جادن_سمىقوةباحصلا

 نيمدي رم ارألو نباهيلعدي زذوهد 21 [لك هد رب ئءايدارأ ىضذاقلال علان اهربلا لاق

 وهو( ةركب وبأو) ازبلادنسهىرك ذهلودجأدخ_موةتسلا تك |١ ىف ضو اىفاش دح | دصخلا

 و

 مسو) ه-:عىناريطااودجأوا ورةحسن ىفاك ب زاعنيا ىأءارلا فق وءأ لاحت ,(ءاربلاو )ني يحصلا ىفاك (محلاقملا

 نبالاقرشع انت اهريغبدنج هللا هن نمةباحصلا ىفالاد ىلحم | نايقسن هللا د. عو هوهن ءناخ. كلاماور حتي ولادلاو مام 2

 روهُشم ىراقغلاةد امنا قرانا رذى أم انالاواذههللادبع نيبدنج وهقهربأرك ذرغ نمند:+مساقاطأ ىم مردالا

 ىناريطا اهاور ىنقثلا ىأ(ةركب ناد هدشل ا ةااولحإ جالس قا دورك وأ تن ءامسأو) )لسمك (ةدئاعو) هتدنكي

 هيلع ىلاعت هللا ىلصهنلالو سر ىلو مانأ لوب ناكوني#ي رغل !نمدحأ عمل ءاقيلو لا موهلزتغا نيو ةوار عمم عيقيههساو

 ةياجصلا لضافأن موهوةركبانأ ىهستف ةرك ىلع فثاطلا روس نم مىكدتدقوىلم ي4لالاق 2



 قرض نيديسأو ىناريطاا مهلك ذوعمى اوءادر دلا ىبأ و يدذج ني ةرمسو ىسراشلا نام اسوا 12 نسق كل 1 نب هفيدحو ديب ةءاساو بعك نبأ ثعبلا بلر عو باو ةناوعفأ ع د قووددصلا ا طر( عهربشم) بلطالادبعن ةزج جوزي نراصن وا مح رود أ اورج( سيقتل ةمجسل انا عتب لوو -
 ندشحا اور د ةرآنبتباثو 5 ورع نيذئاعو هللادب بع نب رباحو سم ىف ممأ تمأو ىرا خبلا قف سامع نياوني_درمتلا

 د: تم ةديربو اسنلاو ىذمرتلا ىف ؛ةر>ع نبت عكو كردةسملا ق ترالا نيب ةودنسملا< ادار زىفةرعص نبا ظيقلو م معمدنسم

 ىف نوعلعم نبنامثعو ايندلا أنياب اتك ىفناعمسْن بس اوذلاو نابح نبا خس ىفةيراسن ب ضايرءل اودع ني ةبدعو رازبلا
 00 0 ها ا خيرات

 0 عب هللا ىلص ىننلا 2 1 0 كد وس
 2 8 38 و8 و نم 0

 لعنو كبر ني طلو جكتخ هرج را سحوره .,اوعأ هر هراحلا هب راصنالا سدق نب د هو نب( سدق تدب ةلوخو) جو 8 ص

 5 0 م-هرك دمدصملا كلرتوةياععلا نم م (م_هريغو) ىناريطلاو دج دن_سهىفاهُثي د>و باطلا دعنا هل هناريم>ن نع

 هرط 1 ل.ةورتاو 0 اذهقرطةردك- | مك دال :ةامهانك رئاذاغ اراضتخ
 4 0 00 هطورشد ج ونداك الهنا حالصلا نبا لوقل ىونعم هرئأوت
 ل 0 ََ )ل ا ةيغار ود( ) ءايدن الا ندع لاروع | ءىلا عب هللا ىلص « ( هليضفت ىف ىلصف)#
 هلاك هديرب نبا | ءد_ةدقوةءاور و ىنعم (ةحيدعلاراث ”الاكلذب تءاج) هل يلخو هللا بتبح هنوكي ىأهقيةكتق أيس

 لر اوم اماوامهرتوأ افوقوموأ ناك اعوفرعثيدسحلا لع قلطت رثالا ناو ثيدختاو رثالا لك هلك |١
 3 00 وهثدللا ن عءاحاماعوذرت هعءاحىفبيط#اهاورامو م-هلحالطص اففوةوملايرثالاءاهتلا صيصت

 ناك ذا ف يك-فروهجا نعءاحامورد أوهث معان اناا ةنسوهفى اأن ءءاحامو ثد :د> وهف ىنءءاحاموهضن رق

 0 مهل كد 6 أي هدءعأهللا نموهلل اعل ع نمةيحلاوىواخ_ او رع نبا هيلع صناك عوضو هوهفةعدبو ف مهنود

 دنح ىوزندواده | هساوحه.ذتلن ال ىلقلا لي مة ا ناالا هية فالخالا_هاذ هو هنو و ممل اعت هللا 1

 ع ضو-لا ىف لاكلا باي رأن ءمهريسغوأ ءاملعلا وءأح اصلا ةءحك ةنسملاةر وصلا ىلعاذهفقةوتءالوةرهاظلاو

 تدب ةلو+ ا هالوم ةع اطل هدامقت اولاوككا هاصتال لهو اضت را ىهلب ءودغو بلقل عت ىلا ءنهقح قى وذ

 . || نعربع هناليقاذلوهبي>وهل.ك ىذلاوهوةحارلاو سنالا قد رطنمال لضفلا د نط نما

 ىولقلا ناقهناس> اوه_هاهذ اله اطماعمو هلاك تاع صهدهأ تع هإهميظعتد .علاةمدم وةمحابفطالا

 ل لاقي ثنؤالاو رك ذااهيةىوتسامموهو لد لم اقص ايلاوانخان مست

 نالهثنا قالخاب هقلحتل هثما رابه_صخوهاقطصان «.مهانعم هللا ندعو لوا اور *1نيلياخو

 لكم رلا 6 قد رطااوهول- 2 نهكتقيرظىف كلرباسوكلالخ :كةفاونىأك الاذن ,هلتسلتلا

 صتئخاو) الصأ يي ا تسول ه!سحمهناهدعليلخ هللا نوك ىمموكتلذ دس وأ

 ساعنيهللادمعو 2

 ليد اي
 مج دقو ىلا اهرك ذاك

 انزال مامالا هاك

 نات قول ارتسكرأ
 تارئاكشملا 'ةفقراألو )تل هني هو ا رومات ا ل ع نت ات ا هديناسابروشذلاو تعمل ل

 ىفذصالالاّةدتواذه اعأ ىلاعت هللاو هل ءقرخ الاوهدعدامههدحأن اض و>هاوأءدعن وأ طارصلا ل ءةوهلهضو نانا
 نمالا هنميرش: الل ,ةولاقهدعبا اقر الىزلاوهاذهنراتلانمقاجنلا تاك ادع رسوما كح

 معأىلعت هاو هل ثماذهولاقةصاخن وجان 8 شر مهيب ذخ اراستا لد .ةومهتاصعن 5 يبذعي مث مهامانمومتك نوذخ اينينمؤملا ع.مجناليقولاقا راك تامودنران نمالاهنمبرشتةمالا عيجنا ثءدحلا رهاظنال ويك واطم نول ل امظاابابيةبدعيالل او +دلاهيلعر دقو ةمالا هذه نمي رش ن منا لمة< ولاةرانلا نمةمالسلا هلردق

 ما راادن قةح:ءامىلايسو مالاك- !!امهيققدسو ماللا دب دش: وةمدعملا 3 (هزلا وة, هايضغتتاما و) 5 .( ْل صف) 5
 لوعس ما ةعيصد (صخخا و) 2_4 هرضلارأب مالا نمىأ(ةحرهعلارا' ”الا) هليضفت ليصفت ”,ىأ(كلذب تءاح)م اما اذه

 لعاشلاوأ



 ةلالضا ا ىلع ”تالةمأ ”الاهذهوام مسالة ىلا مالقا الا ةذسلأو ىنعن (هللاتد مكنيما لة: لأ ىلع وهيلعىلاعتهلا ىلد)

 ا هر يرسل ءامالاو هو (بيطا#لا جهاربا نب ءاقلاونأ) انرب_أ ىأ(انأ) هللا بدمح هناي ثدداحالا صهد فاك رصءا هنوك عم

 هر هءارلا رمش دك و فاك. لا حاب (ة- ء؟رنء) ماكل نماضرأ مساقلا ىنأريغو ىأ(ه ريغو )ةدد.شلا ةمجعملاع ءاكاب ساحل ا نما

 ىدخرملا دجأن ب د_هازتعمسو ىيمشكلا نمىراخبلا عماجتعمسىزو رملا متاح نب د نياىأ (دجأتنب)ةده الا

 انااا ناىلاةكعةرواكحمتن اكوريثك اهثيدحو

 ريغ د_-#تنب خسنلا

 انثدحىأ(انث) عيص

 ىويمشكلا ىأ( مهي ةاونأ

 ةلادلا واولاب( ان :ةدحو)
 قودسلالا كلغ

 انرمخأو ىاحلالصأ

 اظذاحلا رع نينيسح)

 رس ارقام 1 يدب

 6 اولاونأى اعلا 2

 نيدمع 1 )ىابلا ىأ

 هءاضالابال م عولاب(دجأ

 انث) ىو ر-فارذونأوه

 ىو شكلا ىأ (مثيهلا ونأ

 نيد هللادبعونأ اذ“

 ىربرغلا ىآ(فسوي
 (لاتسا نيدحتلت)
 ان: ) ىراخملا مامالا ىأ

 رهاظلا (د# نبل ا دبع

 هيادعد دو يدنا هيا

 الاورماع د ةماط ن ههنا

 2 ىراخملاىوردقف

000 

 ك0

 لاوو ىلحا و م

 هللادع وهىدانالكاا

 نامسلارف ءعد ند 9

 : هللا لمع

 فوردعأ 1 رق ءجوأ

 ضع .ىلا ف ىاحلالةنامىلع هلاك |قريمالا هركذاذك هللا ا هجر تنام

الا ىلع ىرح ىأ (هللاسب ه2 نيملس |١ حش !أىلعإ سو 4 .اعىلاعت هللا ىلص
 : هللا ل_صهصيصت ةذ ل

 نمهري-غناك ناو مالسأ اوءال_صلاي :اء مهارنا ىلعهقالطال هلا لل نود ذب وهي 1ك اع

 نءادنسههاور ثيدح لاب _سوهماع هللا لص هفاصت | ىلع دٌّ_ءا مث اًضرأهتنانو ءئءأدت الا

 00010 0 رمل ماسالاو ه(هري- ٌءوبيطاملا مهاربا ني مس 0 لا !|

 ةئس ةءطرق 2 تاموةئامعب رأو ننرشعو م دو اا ل اختلا« نبابفو رعملا

 6 هدغب ةرئاحم ماعلا ىلاءةينك_:لاو رقص ر شع سداسءانالثلا مولة5 00 ل

 0 0 :ىو(د < نيدجأت ذب ,هع نع 00 ناك حملا ىلع سوهي اء

 نم درا -لاريبح تعمسة: زو رملا متاح نبد# نيد تذبك 4 ك0 اتبعال اك الاقوحاريشلا

 (مثيهولأ انثدح تلاوات نا لاهل رواش ريثك ه,كتثدحو ثيدلاتورو ىنريمثكلا
 هو هدابلا (اظو لا ةركس نب( دم نينيسحا:ةدحو) هد رثوهطيص مل: دقو ىويمشكل !|

 ة>_.:قوثيد-كا اذ_هةباورؤىنصالرخآقد رو ادهم ءاناش

 لاق ثيدحلا حاطص مى: ولصفأك لوح" !اىلاةراشارخ* الذةسن ملا دن الاد: عمد" :

 دوق ار فد .ء(دجأ نيدمعانثد- ١> لاو اقياسوأ ةدىذلاى 5 ءلا(دي اولاو أذ اةلاانثدح)

 وأ“ :د->) لاقلوالا قد رطلاىفقباسلا رموشك || (مثيلاويأانثد> )لاق هرك ةقباس !|ىورهلا

 نيدعانثد- >]) لاقمد0 مكروها ىراخملاىوار ظفاحلا مامالا ىرب ,رغلا (فسو ني دهتمللاذبع

 فو. رعملا (تارا عند ادتعا) اقر وتلا بنل 3015 0 ه(ليعامسا

 ىذارلاكلاد ركذئاذهانهدار اد وللا دمع نيد همسأ محم لك ةعبرأ نءىوربىراخبلاو ىدنسملاب

 ةنس ةدع-قغلاىذنم نيقب تسل سلا موون نامسلان بر ةعج نبهللا دبع ْند نب هللا معو هو

 فاهلاو نيعلا حتقب ىدقعلا سدقنب ورع نيثلملا دبع( ماع وبا اني دح) لاق نية ءامو نب رشعو عست

 حوانت :دحو

 | د->) لاني ةئامو سد :سىقوتةثسلاةءالا هل ردازو «هنم قرم :ثد<# وهو ني ثاههملادو

 اح ”جرخأ ىف د- ااىودعلاناميلسْن اة ههمءاحو ةيمح ةانثمو مالا تقوءافلا مضد ١ (حبلق

 لاكَنازنملا ف هج رد وزر نو نام هس قر قوت سب از ل تار حملا ||

 5و ا 0 1اةيمأىأن با ىلا | !|!ةمحعملاداضلاب (رخذتلاوأ ا 5 ١>

 ءارو نيا نوكسوود_وملا ءاببلأ مشب 6 عدس نب رعسد نعء) ة هثأمو نب ريشعو عسا ل

 ء) مع را هازأاىفد-ملا نيداههم

 لاقةناي_وهيلعىلا هتهتلاىل_صوتلان ء) ه_:ءىلاعت هللا ىذر2-4 جرتقباسلاىرد-#[“

 ا نيداللام ن نس لدعم هل 5550

 مدمس

 ول انث) ل يسار ل ا الا عيتتي هملط ام تلقوا هنالى دن

 ةانثكم لالا حتفوءافلا مضن ( عب لفات :)همسلا هل جرخأ ىرمصد فاقلاو نيعلا حّتفب ىدقعلا ىأ نسق نب ورعنيشللللادمعىأ (ماعوبأ

 ونأو نيءمنيالاقو نيد>.هعلا ىقهن جمد خ 0 هيغل وكلا |دععهم-اوىددملا مهالومىودعلان السنا ةلههمءأ 3ك هك كاع

 من( 1 2 كارلا كان[ وتمام داكلاب رهو )ةمسلا ةعالا هج رخآىوةلاب سدا ىلا نلأو ماح

 نع) ىرد 2# ىأ(ديعسىلأن ء)انفك ىناذ!وتامدهازلا ىفدملا م رمضحلا نباىأ(ديعس نيا ة امهم نيش نوكسو ٌةدحوم
 لاقهنا سو هيل ءىلاعت هللا ىلدىنلا



 ىفو ملابتل-ان م ىلع .ىفوهوةغاوةتادصلاب [صوصختهم اعد ىعملاو وال لخىأ(ر كبارأ تت تال بريال ترد فق و

 اح ىلع هئلخرصق! كلذ لااكاو ثد رملا اذهىاكلعا ملا م ءقوأ قددصلا لم اهو هلا نطابلا >5 ى | ةقادصلا

 دوغسمنءا ثد دح احر دمىتاي اك (هللاليلخ ل ١.حاص ناو هر 5 1 ا هلوقل بسأت ااوهولوعفم ىينءعدروامر زهير

 0200 0-0-0 ارب نيب ولو هيلعملا عتهتلا ىل ههندب قري 2

 ب :ر-طنمهريسغو ىراخب لا ءاور حي ثي د>اذ_ه ( ركبابأ تذختال فر ريغاليل+اذختم تنك ول

 نكي ؛0ناف طرشلاوهوهسيلي 0 ةفرحواو الم اخ برب د ةثفوذ < ىاثلا هلوعقموةددعتم

 ذاق عاذشما مزق ءقهبر ريغالياخ وذات دما عت ءافم دأب الق الاوهعانتماهعان“ هان عزله ريغ بدسءازجلل

 اهلعج ضرثولف ىرةصتخا ماقتل ةيترعىلا قانا هدحأ ةبحىفلصأالىءللافاليلخر كك, ىلأ
 1 مي رصاذ- ره ءهنءاط قل _هأوهنطوو هلاموهسفتلذبل قالا عي جنماهبقدأر أر . ون ناكدحأل

 ملقا نطاب لانا ةيهاوةقادصلا ىهومذلاب هللا ن مناك نان هدتعممدقت وهرب غىلع وليد

 نءؤربأىفا ىن-عللاوةجا 00 كملاو حافلا للان مناك ناوهررىلعةرو هةمد: نا ى

 ىلاعت هللا ىلص ه] 2 وهو لصفلا ها دةعامىلعةلالد ثيدحلا اذهىفو ىفرريغىل اراةتفالاو كا الإ

 هنأ ع نمر هام وو لعل لادا:هاموةمغلا نمتوماسلا لعق عت ااممدقت دقو لاو ةءلاب سوي 2

 درا ءىغل هفغلارخ آى هرك ذام مدت و اليل هلل . هللاذادا فاح رص دحرك ذب ا ملل ىغش نأك

 ديرجملا قو رط ىلع مل_سوهي .اع ىلاعت هل | ىل_ص ه سفن ىب ع ١ (هللا ليل كم>اص ناورخ آتي

 ءىغ هللا ناقة+ 4| ندعي نمالةبحلا ين عهتناك اذان يمنالا نمةللاغ انا ديغت ثيداحالاو

 0 رطنمو)نيملاعلا

 قومهوناكركب ولأ محا كددارب نا حصاالو مال_ىلاو اصل ا

 0 هيقانإلو و - قام فالك نسنا :اىلا نمدهنا ىلع هئلالد حولا تناح نمهنا ىلعةلالداذه

 ىرادلاةب اور ف(ام عملا عن هلزأ 20 نءو) هقيقحتىقايساماليأ + مالسلاو ةالصلاهي اع

 نو رظندد ىأ أ (هنورطتخي ملسوه-يلعىلاعت هللا لك ى كل ناصصأ نم سان سلجلاق) يد لو

 هللأ ىذر سا يعنيا (لاقزد ,رها ورا تقر نا هلاح هل لاو هباختأ ساخن هدب نمدجورخ

 0 5 يل (قداذا ىح) ٍلسوهياعىلاعت هللا لص ىنلا(ج رخف) اههنع ىل لاعت

 ىلص ىلا( (عمسق) هيسن ام هدنع نه ممم لك ديد دةثلاب 1 : وأ نوت داح“ 5 صعمأ مهضغب رك ذب ىأ

 نم .داربازكئاهلا نايك نسم لاعب زوق نود اذ هرمسكو ( مهثيدح) سوءيل ءىلاعت هللا

 نمنوكيبجعلاواذهن ءابجعبجعت ىأ مهن نمل خال هراتخاوأ هقلخ نود نمىأ (الي راك

 هلادخاو ل ةصقومأ ىو لك ناو هتاقول- 2 نءءءانغوهللا ةهظع فرع نهدنءررغأالوهبار غهيفمأ

 هناالماخ نأك انين نا ريسغ غلو هيلعجلا عملنا ىل_ص مهاربا اوهودهدممع-ن :مالماخهذاذتا ىرغ در“ 5

 ىأ(اذام رخآلاقو) مامىلعال_لخهئوكب مهارباصاصت+خاد ربهناليفا ل هجوالف كاذب اص ناك
 هللا هلك )وأن دلا قءاجا نيسح ( ىو «مالاكن ءبجءان)ال. 1 مالسلا هيلع مربرب اءتاذاختا سيل
 ١ هللا ملك ىنيشفرخ/لاقوز يلا قل اوبالاهءايدن - ملا ةدلا ىفىلاعت هنا عم (امياكت كا اح

 كلذنمم م حعلو 4. كوسا ليلخ مترك ذاذاىأرد- همط رشباو>- قة. صقءاقلاهز_ه ه(هحو رو

 بأن ودن مهقل هللا نال هللا ةماك ىسعىمسوهحوروهّللاةملكهنوكوم السلا هيلعىسعاو 4

 ةصرعؤئد ل | قىونوعلاردصلالاقوههلاكب اود تهاك سانا: .ادتهالوأ ع نك هلوقدرح

 ىدملاف لارتشالا عمون :ءملا قرباغتلا

 هاور لوالاثيدحلاو
 ىلأ ل-ضةىفىراخبلا
 مل مهاوردقور 5

 ىاسنلاو سل

 قد ردط ندو 9 اضأ
 دقودوع_سم هلا طمع

 اليا مكي-اصتاذذت ا
 هللاىدرسابعنبانعو | ت

 ءاوراك (ام_معىلاعت

 هنع ىذمرتلاوىمرادلا

 ىأ (سان سلج لاق)
 ىلا باع أ نم عج

 مسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 هحو رخىأ(هنو رظن

 مودل هلوصوو مهلا
 ميياع هضرع :لارن اء احر

 ا (جرخف)

 انداذا ىت>)م هاهحودم

 (مهعمس) برق (م.نم
 مهعمسحج رخفةءاورقو

 مهعمسد ةهنوك لاحىأ

 ىأ (نوركاذ)
 اميةامالك ن 70

 (مهئيدح عمسف) مهني
 لاقف)همهق و هعقتىأ

 ابجعت ىأ(ابحع مهضعب
 تدحءتوا ىكلان(هللانا

 ختقلاب هللا نأ ام>ع

 هقلخ نم هاربا دعا

 ىلا عت ورمخأ اك ىأ (الب را

 .هاربأ ظل طقسدوو
 ري ب _ بيبيبتت7ب7ب77ب>””>>+ 2

 ميهارباهئلاذا ةئاوهواذه سل ىأ(اذام) رخ ؟ىناختوأ ضعب ىأ ( (رخ [لاقو) مالسلا .1ءميهاربادي رب رلاةقى كدلا لصأ نم

 اذاىأةحي_صقءاغلا (هحو رد ءهللاةملك ىسعفرخ آل اقو) ىلاعت هربخأ اك ىأ (امد ءاكن لاهلك يوم مالك نمي )اليا -5

 ةلوءقمدت ملكى أف .رشتلاهت5 و اًضاوأ نأ ريغ نمن ؟رابهقلخ هللا ةملك هناف ىعاورك ذافراختفالا ماقمىف هميلكو هللا ليلخ متركذ

 هنمةجروأ ةطس أوريخب هيف خشن ه هرر دبع نمدرح حوروهو هي دل ةباج سم هنوعدو هنأح سو دنع ْ



 ةرقذوءاقدالاوءأ. 1 :الادج ورشلاأبأ هل هجو هئرطخىف ءأو بأن مةتطسا وزي نهم 0-0 ق3  ءأ ( هللا اعط هأم ىأ 31 رخل 21

 ثيحملسو هيلع ىلا عت هللا ىل_كاني اهدا :نملضذأم 2 ”امف فواد الا هذه نم مه و 5 "ب هنامهمالاك لصاحوءأم الا فصو نا 5 َّق

 ا تاماةملا ص عم .«صتخا هنااتت رص مهغلبام

 0 2 يي يبيبيربيبتتبتببتبتبتب بيبي |
 اهضيفي ةيونعمتلو ةعمةكر كلذوقاذلاءر وني قحلا هغبصااذافةيفرحلاةبترع ىلزالا ىملالا ملعلا |" 00 عمد عذر وهللأملك نم
 )م ماعجرخف)تاحرد

 43 ملا لصوىأ
 رع ظاقيلا ةراركستب
 جرخوا ال

 رخال ناك ننممالوأ
 يام

 لاقو) مهملع ملسو هنم
 ىأ 628 لات ءمسدق

 ا 3

 (مدجعو) لئاذقلا صعبت

 مدس راهظاو ىأ

 صض-ةسمه_صاصتخاب
 هاوقدشب 6مل ا

 فاكدو خا (هللا نا)

 هلردق ثيحىحكدلا
 تكردأى أ هلوةبالماع .

 لبق مهلعج و كمجع
 اهتفاعوا«رواقيههيدلق

 هدعبو ادراب ءاموأشت

 طخ تيارو ىاطنالا
 ىسع نيدلا تبدطق

 كاةجاعالم ىوفضلا

 دارملا نان فاك-ةاااذه

 مهججعت ىلءلديام عامس

 ةح.2ة> ف قواذ_ه

 زمهلا مسكي ىهو هللازأ
 هارئاذختا هددش وأ

 ىأ(كلذك وه دزال اع
 ىةع مذا | وأ هلل

 اك ىأ (هللاىت ف ىدومو)

 مهنم صعب ىلع مهضعبانلضف لسرلا كات لامن 010 :(كتايلاعلا

 ال ا اكتادو>وم اق ةملك ةروصل اكن ىمسن ةباثك- !ابا_معربعملا يهللالا نوشلا نم ناش

 نوديهنمح ور هناه>ور ىءمو ى-#تناةرهاطلا حاورالا ىأ 3 تبيطلاماك- !ادعصرهيلا 0 نا

 هيعص هل عج وهرامخاىأ (هللاداقظصام 5 و) مناك نأ (رخ 1لاقو) غي رشثللة فا مالاقدلوتةطساو

 اذار ثلا جرش ة) ارنا علا نع :غهناوةمب وبرلا ةمظع ظحالن نم4-ممم>عمب ,امدلك اذهو

 هنوك حصن ةلورركم .وهوانهمداعا مالوأج رخف هلوقر 7 دان 000 رياع) م سوهي ل ءىلاعت

 نم ىناثلاو ناكمن ملوالاج ور انوكنا ل »ع دالوأدب طينأم ريغ هب طءذمأ .اةررك ليقف اديك 1

 0 نليككتلاق اك اورك ذه >:لاناف كذلك لود !اىفاني فطعلانامهوتلا اذه ل 2

 نوكيدقو نوماعت فو. الك مثنوملعت فوسالك هلوقك هنارثك الاف مطاعلاب نرتقي ,لق كيك ااا

 هلاوامن او هو سفن ثحكا:عهو هياريك ذن مال اك- !|!لاطاذا اظةالادأع دق هاب نورسفملاح صو ءاغلاب

 نالولاصت الا ةدش نمامهدبا[هفطع عصا الد. ا نمىلاعما لهأ هيلع قفن ا امىفاشي 5 ةاحتلا |

 ةلك_ملاوما حفلا هل وا اوض رعت مما مهثمتحعلاودكؤ ملا يعدي 1 5 !اوةرباغما ىذدق ع ىاععلا

 ليقاكب جءأو هفهفالخاودقةعاو هي .اعاوفقو ناو سيح ءوهةهيلعاوفقي مناف ب 6 !|لئا دم ند

 ماظعأةممصملافىردتت نكن او د ةيدصملا“ 5 1 اك نا

 لوأق ماك. تا اوقو كجعت ىأ( ع ب.جعو ؟مالك تعمسدق) لو هياعىلاعتهلل اىلص (لاقو)

 ىلع كيجع تف رعو ىأىناثل ا قله اعردقم ه.ةوأ تكردأ ىنعم نمضهتعه٠سنا ىل دقو ثددحلا

 دع هاربا ذا هلنانا) هلوةوذلل انمدقأ| رك ذا ة+احالوهثيطءاو ىأا رواق. سهيدلق هلوقدح

 هقداتيف ةل-جنوكي نآزو<ديدحلاحرشلاىفو لذ وهكنأ ةزمه حاقب ,ةءورةملا خذا ىف حت دقو

 59 هوفوذ#لوقلوةمنوك» :نأواهنلانا هلو ةبمهباحافهنماوبجعتامو مهمالك اك لاشك 6 اك

 ةاحان اوهميلك ىأ (هللا ىضن دوو اليلخ» .ذذاىأ(كلذكو هو)ةزمهلاةروسكمنانأ ى دعب

 ةاقلا: نهاهاصأ ل يقو رك ذاميفعاشمت هامل ع رالا و ةلرج هداك نا هانت لو هلاك 1

 كايا عقاوهرك ذا هميلكو هللا ىجوه ىأ(كلذكوهو) هدالخ هيفا هماكينأ هانعؤ

 مداو) هللاةجر ىتععوهوأ فب رشدللةفاضالان او هنابب مدقنو متن ةاك هللا حوروهىأ(كلذكوهو هللا

 رشلاايأ هنوكوةيناحورلا صئاصل ا وةومال درا“ خاوماعطصا هللا ن أف متاقك(كلذكو هو هلياواعطصأ

 قةحدف 5:تنامسملا مااكلاهيدكؤ :حاتمتسا ف رحمالالا فيقختو ةزمحلا عاف الأ (هللاسيحانأو 1

 ىق.عحتل ىطاغل 111 نيل ىلع ل-ةدنو مييا ءفوخالهلل اءاملوأن االأو فهدعب ام

 هيفضوأ بج ءنمىأ هل .قاسمةجر دىلع أهم هلاوذهناىلاةر اشاوهلل |بنء>هنوكي هصاضتخا

 ىدعك ل ءقهنأف ءابوبحم ىأ هللا سد ب>ىفوكو هو ىلعأو بج ءأوهافوصو ءاناف ىل_ءقءأم دنالا

 لا و «لذالا اسس رءآلا نحرخ كلا هن ه]وقك ىيدبلا تجواايلوقلان مهنأ نمىلد 1

 لذالاب ونم_:ءوثااريغ زعالاباودارأم_مافهودارأ ىذلاريسغ ع ىعءفلذالا جار 2 أمه واق هلودرلا

 نينمؤألا ىسعو) كل ذك هرماوأ يحن ىأ (كلذك وهو ) ارس ةملاك-م| ىهوةاحانملا نمايحنهانب رقو 00000
 امةلاسرلاوةوبنااسيغصىأ (كلذكو هو)ءابتجاىأ (هللاءاقطصا مدآو) بأ ةطساوالب ,هقاخهنمخوروذىأ(ك ءالذك وهو هللا خور

 تييحانأو)لاد[كءافطصالا قمهعم ارتشاعمىصئ اصخمل اومن: ىأ(الا) سانلا ن هوالسر ةكئالملا نم نطصن هللا ىلاعت هللا لاق
 هير دنع ماقموةمب درع لك نهصخا ًاوهىذلاهب ود ىعم(هللأ

 -أأ]1]|1]1|]| |0000



 مون اول تدك هنو نمو مدآو رخآ ث يد ىئلاقاك (د لا ءاول ل ءاحانأو) اركث هت عاب اث د لب ار خذ اوقاالو ىأ( رخفالو)
 ىفىأ ( عفا لوأانأو) ىرل ىف رةبالاىأ(رخفالو)نورخ'الاو نولو الا هدم<ىذلا دو محن ماقتملا ىفريك الارش لا فىأ (ةمايقلا
 ىلامىلاه.-فلابىأ( رخفالو) ةعافشا!لومقمىأ( عفش لوأو) ىسحل تاعافشلا تارت نمةمث ملك ىف ىأىمظعلا ةءافشلا

 نابةنحلا ناوضراهرماب ىأ/(ىل هللا في )ا ماب قا ىأ هلوأرسكبو مالال او عاجلا حّتفب( ةنملا قاح رح نملوأ انأو)رخذلا نم
 ىلع مهموم عد ىأ (ني-:موثملاءارقف ىمو) هتحربهنلا فد مغ: ناالا لاق[ك هم كو هل ضب هللا ىأ ( ارينا خديؤ) ةءاور ىف اك ىل عاقب

 نينمؤا اءارقفلضفأمهمالنسرحاهملا:ارقفى مو اظفليدروامىفانيالو هو مهاوحا فالتخا ىلع مهئاينغا ىلع نو «دقم مهمتارمتواقت
 تددعأ ىدنالامااك-لاو ىمدقلا تيدا ىفدرو هنالاضأ اذهب ىأ (رخفالو)ةريتعملا ل وصالا فلا مىحندلا لصأىف عتوو

 اذهونيعجأ ى ثالذلا نمىأ(نيرختالاونما او الا مرك |انأو) مدد بلة ىلعرط_خالو تعم -نذأ الوتأر زي الامني اصلا ىدابعل
 ةلاكاو ىسالا ماقملاوه ءاقللاةريضح ىفءأقبلاو ىوسلا ندءانغلاذااضرأ ماتا اذهىف ىأ(رخقالو) ما رملا ةجيمنو مالكا ةكاذق

 ةلجىف ىأهللالوةىفةخسنىفو (ىلا«تهللالوق ن) ءارسالا شب داحأ نهىأ (هنعىل ءتهللا ىذر5 ررهىف ثيدحفو) ىبسحلا

 هنوك نبي همه مهاربا تدك ىأ مسرع (الياخ كذا ىلا مسوهيل ءىلاعت هللا لص هيدتل ) ىلاعتو هناحمس هأوق

 ىف هل-ةاسء>و الاخ ري ل

 دك ل مهايضفت اودصق ل مهنال عي ريغ ىفاعملا _-عىفر رقت اك نيب رض ىلغوهو مويلعهسكعف نينمؤملا

 ةيل اراَخَأ كم1 وا هزال قئرابتعاب ليمقلااذهن مهنا لاقي ى>مويلعدرلا دصقي لو لسوهيلع ىلاعت هللا ىبص اميدن ىلع

 ىلا.عتو هناحبسدهلوق || مكلدكوه هلوقي مهلئاضةنمهورك ذامالوأررقهنالسجوم ابل وةلا ن«هسدررةهنا فا سملتلا لافاذلو

 هللا نومحت تثكنالق || لوأو عفا لوأانأو ر_فالوةمايةلا مودل ءاول ل هاحانأورذالو) هلوقو م هلك مهمم لضفأ هنأ ىلع هنن
 ىأ هللاكب_4قوعبتاف || (اهينلخدب و)رخآ ثيد_-ىفهحرش مدقت(ىلهللا حتفيفةنحلا اح رح نملوأانأو رخفالو عُفشم
 ةلزثملا نم ظ> كل ىل ه< || ل_صقلا موزلل هو بسلافالخ ل _صولاو لصفلا ه.ةزو< وة:>ال ىفاكاريمضلاو ةيدحتلا ةانثا مذد
 همي ةطيئاوقم وبغلا| | ربادلاريقفلا ناىلا ةراشاهمف ومهلامارك !(نينمؤملاءارقف يمو) م-هابا عكا مهللا نا هلوقك هدع

 5 ىنأث يدحىفو رخفالو نيرخ"الاو نيلوالا مرك اان ورخفالو) ةيلاحءل ناو ماكرك اشاا ىنغلا نملضفأ
 رو 0 0 ظفلبه اور حصالاوهللالوقىفة>سن قو( ىلاءتهللالوةن هز هحدصو ىبيبلاهاور ىذلا (ةربره

 يدان نو حولا 00“ وتكموهف) مد: اك(الاخ كذا ىا ل سوعيلع هلال صهيدنل) نم

 طَء_طصري-غنمةح فك ةنك اسلم -همنيسوة-وتفمةز هبه اغشلا نمةدمتعملاخنلاىفاذكه عقوهنا ىنمشلا لاق( نجحرلا

 ءو:روصلاهذ_هىلع 3 ع 7 ا 23 ل 3
 0 نع ىهو تنس تك. ةمه_-ضعب اهفحو هنعةي ورملا ةضيبملا فنصملاةْخ_فن ؤواذكهىهوةدحومءاب و

 خلا صءدقوةرحمت د *
 سلا لامن كم مو ه.لعىلا عت هللا ىلكانيدخل ثدن هنا هل داح لي قاييف هكااهميعب لفةيطخةدمىأ:رسزيسلا

 ا ل ممم

 فاؤملاطخةضربملا مالا ف تهقوةظفللاءذهن ا هراتك ىفطخ ريبج نبارك ذ ) 3 امة 11 (

 لارخآىفةيقوغلاءاةلابنوكي نادعببالو ىنمشلاهرك ذتعقوأك اهتيك ف ةموممانه ىهاك
 قو ةيسرافلابهلاىف طب رالىهوةملك

 هيلا 1 اهلعلو فوفةانثلا مذ ونيسلانوكسوةزمهلا حاتقب لي قوةدحوملا مد وةلههملانيسلان وكسوة ز مها ريدك طمضةخسل

 اع ماللاو ةالصلا هيلعل.ضفترك ذل صفىاذه: رب ره ىلأ ثي دح مدن دق فحص لعلوال ل خ خلا ىف عق واذك يك اطنالا
 تنأ هل وق وهوثيدحلا رخ انس نأ |:هسديح | ظفلااض ٌأ ولاواسم< كنت زد ادق ك لانه ثد د-4 اظل وءأ ارسالاة مارك هتنمض

 هرريصق في رحتلا ىدنأ هتريغ ما سمح كنذْدت | ىفاالوأ ايذ ظفالا ناك د5ةىدقةخ. ىلع تفقوىنا مثلاق نجرلا سدح د6
 نءد يد فيحصتلا ىلع خذا |ع.يجلج تلة علصملا نمدسفملا لعب هللاود «دابيف ةيقاب تناك ءاذلا تحت لامهالا ةءالعو اليلخ

 هيثيح نماماو ىرملا ةهجنماذهة مياس ت>كو ةميقسترهظاضن أ ةئدةلاةخنلاوا يسال فيرحتلا ىلا ليموب او دلاب وص

 نيلي ا نيصولاو نيليلحلانمتعنلا نيب عسجلا ىلا ةراشالا نمةراعلاةرباغمىفام عمديك املا نمىلوأ سدساتلا نا كل شالف ىنعملا
 باوصلابطلعأىلاعنو هناحبس هّللاو بامكلا نمنيلحلا ىفامهاماغلاةربأغل ةرب رهىلأ نعىربخأة ياو را دهن ا رهاظلا مث

 دعب هاوقب ىوشااربعو تنارهرسفوةيقوفةانثم:اننيسلادءدنا ىحدلا لاقو تنأ ىنءعةيناربءةظفل



 قو لوهشلا ةةيص:(فلتخا) ل ضفان - ىضذلا لصأ ف عقووورب: :«1!لوصالا ىقاذك (ىلاعت هللاهجر لضفلا بأ ىذاقلا لاث)

 عي . (ة[كاريسفت) اوقلمخا ة ةحدت

 هنابهمعن ةدايرنو اودع

 هعاطقناىق 15 ىذلا)

 (لالتخا هلهتمو هيلا

 همدل ىل-اخو صقن ىأ
 نههقاقت_تاديلعق

 يدا اظسووهولالخلا

 سعنلا لاخش,دولا ناف

 لافال ثيصامطلاذ و
 لاحه_.ةلاذلو د

 ىاطتلا اذهقوهلالخ

 هيلا لكسو ىلاعت هلوق

 هناحبس هلوقو التت
 هّلاىلا او رغذىلاعتو

 (صقخملا ليلا ليتو)
 اوس ةلا فصوىأ
 ل هان هاشم نومي 0

 قبس ءاخلا م
 عك عقب هزل 7

 ند ةحاملاو رقفلا

 جات ليلخ لك ذا لالا

 هاءلخ للاخ دسناىلا

 داس مهللا 5- دخلا ىف قو

 ا ىأ م

 ةلدخ نهوأ ةئافلاو

 اهسه#ماف ةلصلا ىعك

 لاشلا و تاقارح
 نيد ىل_عءرملادر وك

 صفا اوه لبق وهل لخ

 ىذلا وهال ومهم

 هلعش ىلاعت هلنادصتخا

 .ذاتبع كو الخد
 نكلو هدامع ةلالسسو

 قائشالاه->و رهظال

 ناونيلوقلا نيدهىذ
 راصتقا ل رثو لعق نمد- غاكامر تاو هللا هد صتتخا هنايمزه_سف:وهئاقد صأوهناب-أصلخ ا

 ص رغما ىأ (هللا ىلا عطقنملا للا ليقف |قاةتشا ل دأو) مذلاب

 | اهتد أدقومال_.لاوةالصلاهيلعمهارنابيةهكراشئتلا هل اوابيفةكراش هريغنم ةبغا فدو
 3 ماعتهنادجرغ. لاف مايأ ةسمخت هنافو وىل- .ةاهمطخ ةمطخرخ [قهسقن | مل_سوهيل ءىلاعت هللا ىل- ص

 مئمادحاد نأ ىلا عت هللا ىلاؤربأ ىناوءاقد_صأوةوخأ كي ىل ناك دق هنأ همه سأرع4م ءلع ءانثلاو

 اليلخ م_هارءاذخت ماليا خىفذ_ةتادقهشاناالياخركيابآت ذخالال_لخاذ خم تنكولواليلخ

 ىلعا ملوي ءىلاعت هللا ىل- صوهئمود ه رعتوهوءامسلاو ضرالا َنئاْر حس :اعمةحراماا تعتوأ

 ةءلصأ ةيقيق>ه:ا نال قرف مال باوةالصلا هياء مهاربا | توهتلخ نيب وهتالاح لك أوهماقم

 ءارو نهال ا 0

 ص ل_ىوويل عىلاعت هللا ىل_صو ه5 ى نا ىل_توهماعىلا عت هللا لصد وهو هريغىل ا#كافءارو

 ىلاعت هللا ىلصوهكبتا رد اوهنودحو مك ىلا عت لاو دقفالاو :وبقيقل تاب ةما

 ضايعوه (ىلاعتهللاهقفو لضفلاو بأى ذاقلا لاق) اب رقهقيقحت أ سوامهالعابر مدد ملسو هيلع
 لأول اهانعمنايب و(ةل- 0 ءأ ملعلا فامخا ىألوهدلل ع نملاب(ىل* -1) ف:صالا

 ىهةفاون اظلم ظفل عاطتقا قة ثالاقوطلادءازةىقوماشنموفال-2# ل غنا + (اهقاقثشا

 ى-«٠ىلا هاما :ةل_حاول ةداملاب يك ارثدرربكالا قاةّتشالاو برمضلا نميراذكلوصالا هةوزح
 ىلا ىت_ءلاكاذ ىلا هد رى 5 صعبلا قاد ةخاه-ضعب قار_هاطظنوكيدقوامهمنب كراشمدحاو

 ىجنيا بسك ةريوك ل له .ةحشو قا ةةثالا مادقأره-سقتو ىبتت |تامسأ 435|1 نعم فالي

 هدام ءاودساسرمطقىذلا ىأ (هقلاىلا عطقنملا)انهر وك ذم (ل- اال قفلا هري_غو صن ءاصلاك

 ليم ةوريت# جات «صقنو لاخ ىأ (لال_ةخا هل هب وهيل اهعاط#ن :اىقنسلىذلا) هللا دعا

 لال_كا,ب ونا ل-ةلاقتي ؛هناس غارلامامالا هلاقإم هه .ةكوالصألت عمال ىذلا هني و هيقهضول#

 اهتوهشل سفنلل ضراعلا لالتخالا حّفلاب و لم رلاقىد رطلا مخلة لاو هم ةيل_ةدا مهسلابة هرلاو ||| ت

 رثؤتو أ اهطسودت ىأ سس فنا | ىلا >>: اهنالددوملاوةل نصا وةجاحلاةإ- 2# ثرسفاذلوهم ااا بتحاحتوأ

 لقوهساىلاهراقتت :الليلخ مال لاودالصلا 4- ماع مهارباو ةجاحاطرغلو وأ ةيمرلا قم هاري“ انابف

 مضلانةل ا نمال حتفلانةل ا نموهىخابلا مساقلاونألاقو ةبحللا لامعتساكاهلامعّدساو هلا نم
 59 زوحال الوهتممانثلا هتبحنافمديع_ كنا | زوحالىلاعت هنالأطخاد_ةؤسسح ابهساقن هو
 دولا غوملب .هاوام_هاحورجيزاةلاقياذلوهتطلاذموهسفندولا لاغت ن ل | ناقهمشت هنما دقو

 ةلبسخلا اذكو ناسح>الادر<ديرأ هللا فتامعتسا اذاؤ هما ةب>تدصأ اذاهثدم- لاق تاقلاةبح

 هللااشاف للخم ارب ةلذلاب و بلقلاةبح غوملا ةيهاردارب ناامافرخ" 3 :يناههد عاف ر وحتبف

 ليلخللهري_سغن نمو ةحملا مزال هل 2 ١ناىلع ةلالدىلا_هن هللا هجر فنصاا مالك قو ىسبت منا همع

 ليقامطةسف ل. خالريسفتهرك ذامو 1-لا ىفهمالاك لوأ ٍنادربالفهذخام ىهىتل اهلا ىعم لعب
 لصالا قردصم هنالرك ذملاو ثنوثملاهية ىو _س ىل_ىللا ىن_هعنل_#لا ناىلعمةة_ داس ءاهءاند
 ل صاح نان ؛هنالب سان مريع ىأ_باابوريسقتف قوبثلا يضولا ىوغللاانعىفمالاك- !|ناو

 نمراص ىزلا قيد كااوهف - تلاع نك (ص-قغا) هأنعم ل أل قو) هانعم

 هيف لاقى اظنالات :ارمامبيلع ١ .هةقاوامهرك ذى 2 دلا ناك

 صخىأ لاخةنالفاعدلاةيةب هللاو ةنادصلاب ىعن صتفإ



 ندرأي الا ىأ (ءافط_صالا) غلاب( هلا ل_صأ مهضعب لاقو) راب الا - ندريثكىأ(دحاو, ربغ) ريخالا ىأ(لوقلا اذه 1 ءاو)

 ىداعت وهيف :ىل اوي هنالهثلا ل 1 مهارباىمسو) هل 1-1 'اح لك ىهعموشصد هال ا ىضو لد اخ لكرات *<ةىأءافصلاوأ هوقصلا

 ئانانعألا] م1 خبلا ىث هأاو-سضرغهل سل هأ صر 5 00 2؛الوأ هللا ف ضغب وهللافس < ىأ(هيف

 ١ (هدعنن ,ااءاما هلعجو )هو د عىل عى( هرمصن) مهاربال ىأ ( هلدتلا ةلخو) هلاك نم

 || لص[ مهضع» لاقولحارع :!| هجر ءنيققحلا مالا نم( دحاو ري غلوقلا | ذهراتخاوإلر وصق هيف
 نموهلبقو تارودكلا ن د ع 0 هتبحم نوك ىأ (ءافصتسالا) ض'اب (ةلغا
 هنالهللا ل ا مهاربا ىهسو) هاوةلاوقالا ىلعع رك ممااذكا زاول نموهو راتءالا ىندع ةوفصلا
 ىأانلجال ىأ انيفاودهام نيذلاو ىلاعت هلوقك مالا ى-همىفوة-هح'ةالاوملا(هيفىداعب وهيفملاو
 ىلاعت هلوقك لالّضلاو هد ك4 عملا لهأالا ضغبيالوةءاطلا لهأ نين مولا ندههللا همحأ نمالا د ال

 اولاقاذإو هلوسروهّللا- ع نمنوداوب رخأ الامويلاوهللا نو" :هوداموقدحنال

 مالكلا لصءذاو ءلاداعدةق ىداعت ن نهد ةءدصقاصاذا

 ودق ياوج ا ةهودورم كود عىلع(ه ردن مالسلاو هدا لع مهاربالىأ( هاهللا ةل_خو )

 لا ؟ةلودا (مددي قااماما ل عأو قا ةهللان وك ىعما ةمللا ىلإ لخمس ها اربانوك ىنع«لعدقىأ

 مانماذهوهن رذنم مكه دعب اال ناظم رف[ ار وسوى احا كلءاحىفا

 لصأ ىأ ( هل- صأ هلا لبق وزاديك انوادعي :انهعمدرك ذاذلوهد-عنن «مدعا اع :رمصتذم , ملوأهنال هترصذ

 مدعل سأ: !|نء خ] 'رغنملا ىأ (عطقذملا) هلذرسفمةف-ثاك ةفص ( حا يلا هاعضو ىذأا هانعم

 موعد اعوزدعل هريغلامحاص جاي >ال(ةجاحلاى 3 اضاف ,(ةلخان مذوخام)هناوخاوهناوعأ

 ةلا ةظفالوأةحا-الريمضلا ف( (معارتا) لد رم وهوا ممم ق* ةثااعسقلىأ (اهيىهسف) هرومأب

 مدح اكردقل اوهعف طل اداصل اوىاقلا مق 2 .(رصق هنال)هودفوا ونة ثعىأ فاض هريدقتبهنارهظالاو

 هل-بقيالوهريغنماعقت لموت القد رىلاالا ة> اح هن ص :1ىأ (هير ىلع -* ه> :اح) صيوصختلاىب 6

 رمق هللا ىلع" > احرمصق هنأ [مك ىنع 4ك لعمزعإو هنى: عل ع رهلاهنمتهيامأن همها(همهبديلاعطقن او١

 ىععمزللاوةد- -وم ا حمو فاقل ارسلك لدق (هريغ 0 ة هلع وهي طرب ام ىل ءو هللا ىلع هم زعو هل مأ

 8 :ث بتاطن ل ىأ هللارب_غىقءءاح رود وهرمأ له هناوهيثاح ومد ءهنادأ رذاقىكرب ولرد ىذلا لب املا

 وهو) مالسلاوةالصلا هياع( لد 0 ااوةالصلاهم له ريهارباءاحىأ( هءاحذا) همر أوهريغ نم

 ملىدد" تااهخزاكو هو ةارحالتدقوأ ىتلا(را :لا ىف )هن ىرعأ هد ةعضو دقو ىأ ( هب ىمربل قنا لا

 اهريسكو مهلا 2 2 ؛ وهوديسد نمهثاقلال قدن >ئاااوع:صقارق أ .ث جرب ى>اهنمو' دين أدحأن 5ع

 تديمودا رانا ماع مه يشل وز ةاذد  ةعفترم ىراو_هد_ث ناديك :راجك ودعلا قرات

 مفاد اودورأم ءالىراصتلا ع صول ةةعدقت]" لا اكوادحد- ع ناكل ل صونةي راسب رمضت

 قدوحلا ئاشي :جنمهلدأو مل لد وطمزاك ب يي رعملا ل مقدا 1-1 :عموهنز : وو ب رعمىسرافوهو

 لاقأك ثنؤموهو

 4- اعل ربج(هالاقترو و ثمهيل ءلالدةالاو لد ع3 ا .د-سلاقو لوعق:مهئز ووةدئازدميمو

 رصقل ىله> اح (ذل ةكيلاامأ لاف )هوو ك يجني اس اوس نمىدنع (ةجاحكلأ) مال_ل اوةالنصلا

 دو>ني>روهصعلان :عدمحأ 078 لد ىق.نحتم ىذك رثدقل

 سانال كالءام ىف ىلاعت اتاك
 ودعذ ىف ثعمب ةامامأ

 رود رذ نمناكالا

 ى دلالاق هنام عابماب

 اناعأ جاو ةحس كو
 لعدا ةداهشد هدعد نأ

 رهاظلاو انمآ ادليازه

 هويجوتو فيصتا هنا
 ليل الي ةو) فير
 جاتحلاريقغلا هل_صأ
 نا اوعالا نءعىأ( عطقذملا

 ىو-اعوأ ناوالاو

 ناوك الاى ىلاعت هللا
 دف (ةلا ل وخأم)

 ىأ(ةجاحملا ىهو)ءاخملا

 ةقاغلاىلاةئ>لملا اهتدش
 ةللاب ىأ (ا+ ىمسق)

 قاع فاصنالا ىعلا

 ىقعقوو للا قالطا

 ريمضلابهنىكدلا ل دأ
 ةياردعضاووهورك ذا
 ىهدسقى أهي اور دول

 هنالم_هارنا) لد ا

 أ
 ىأ(هب ر ىلع اه رصح

 ىلعوأهب رن مأ مءاط ىلع
 هل سدأ هن رو لوصح

 هبلقىف هري-غ لوءام
 عطقناو) ةلوةدروثاو

 هنمرمىأ (همهبهيلا

 ( يعامل نط

 ىنعملاوهريغدنعىأةدحوملاعّتفو فاقلارسكب( لبق) همهىأ(هلعحملو) هلوةلهمعل وهمهياممهادارااوأ هتدنوهتع زعوهتمهنو

 (قينجاللا فوهولي ري-> :ءاحذا) لد مالا ماقملا كالا الا لاعاذهناكو هرظن دوج ورثأرمغلل سدلذ|هر . غدح أ ىلاهمهلكيل

 ةيدراغلاباهاصأ و4 رومةرا> ااه ىمرتل آى هاهنا ةغالا بتكىفام لوالاهدي نب وىرالتل آ هنال هإوأ 5 ؛لبقو مكاو ىلا حتت 507

 لاقذ) لوول ا ةةيصد(ر اغلا ىق هىريل) ىرخأى 0 ثرثو ةرم قد :عئانك اولاقق دن ذا ىصراذا قذج لاي وىدو>ًاامىأ ٌكيندجنم

 ىلاحهءاعىلاثسنم ىسح لاب رلة-انلاقفةياو رىفدي زو(الفّكءلاامأ لاق ةجاحلأ



 (كروفنبركب وأ لاقو)
 ريغعارلا عتووءاقلا مضد

 بر دقو فرصنم

 ءأق _ص) مضلاب(ةل1)

 صوم .- ةىأ (ةدو-م ا

 اهالخال كلا .هل|

 ىتلا) فلانا نم ف

 ( صاصتخالا بح و

 درسا ل

 بو.-.لا نم ةرضملاو
 لاخش) هسكعو بحل

 ةرمسملا حاقب(رارسالا

 ىف لدي ىارس عج
 رودصو رايخالا بولق
 ولو هيلا 12 و رارحالا

 ةراغألا ءاملاب تئرق
 هل ناكل ردصملا ةغيصو

 لاقو) 4 يجو هجو
 كما ع صأ موضع

 ةغللا فاقاطمىأ(ةبحملا
 اهادوث_مىأ(اهانعمو)
 رم (ففا ءسسالا)
 ةحالا راحنا ىأ ةزمهلا

 (فاطلالاو) ةلهمالب
 ىل_ءةناعالا ىأرس كلو

 ةفاطللاه>ح و

1 

 010 1 ل 777 7-7 فجل قلع قرع لل ةوونم حو دوخه: قس 217+ همم هش نتا

 | فاكوةل«هملاءارلا حّتذو ءافلا مذد(كروق نب ركب ونألاقو) م- هتونأهاوراذ- هو ماك هير ىلع «ةجاح |

 - -عهنأ نظا فرصلاو نون أبجس ذلا قع هنا ناهربلا لاقو ةمجعل وة .هلعال قرضلا نهعوذمم

 نموعءأ ءظلانم مع ون ىعمهناأمي ءةروك ذل اماو ةغالاؤفرعاالوراقلا هانعمىف رعهنأل دقو هلكت رم

 كلمنا راوتلا كى تيأر تاق مهتماع هش: روس ادن [ةمحعنءهنادارأ هلءلر اقلاو ب ء«ملاق

 ىمج ءأهنا ىض:2: وهوريقح مالغ هانعمليقثهن ءتلاسوكلروفهمساالوسر ردنكسالال ل رأدنملا

 (ةدوا اءافصةللا) هتديزانهءانلناموانل مالك هيةرعدةوناهجولاههقزوحيهنا ىدنعو فو رع هريغ

 لاقكنط املارهاظا| ىث اوءناباهصول خاهؤ مه مع صو ةدعاسملاوةسناؤملا ىموددو» ةلاعمةسبلا ى هو

 ىرعملا

 ردكلا عما وءاقصلا م دآ هرئامضىلىدءاااك لآلاو

 للاخت )هئاع_ ساوهست دك مزال :نابهدون نكداولا صاصة + ااه زاب ىأ(صاصّخالابج ون ىلا)

 ىخجالفاببهملعوا يلع هءالاطالهنطا ا و.داه لختو هرب . غن ءءرااهي ءئامو ورع حجات اال

 خوسر» ا:ءموأزاحم وهوبوللات أمحمد واح ٠ رارعسالا لدتو هم ةيدسعأم لاوةلاوحأ نم م ىث هدم هلع

 هدنع نحوها! باقلا لو 0 .غلا نادك ةدوملاو بها نم قرغلانا مدقتهالعاوبأق ءلا 5 هدوم ا

 0 لدتا  نواقلا نال ءاعناو عاف تناوأ» ءاحاصل اوءأو اعله << لاكوأ ةروص نس> ناك أوس

 تاقناه وة تا اكتصاخوةدوملاثداز 5 ذاوهملادد 2و لاو هن مد[ صأ وهةدوالاواريلا ن_سحأ

 0 نمنوك: دقفمعأ ة ملا ت اقوي لضفأ ةءحللا نا لق لذ لضفأ ن وكف ةمحللا نمصخأ هي
 رك ذنعبيغبالس بلا نوكي ث ردك ة_.ررع ىلا ل_صتدقة-حلا ناالا ابيك ةلخالقب رقوةطلاذم

 قبو اهاو-.اعالطت :حاورالا لذ" ولعل !باهذومأي ةاىلال صن ىت> ني ءةق ارطدرك ذو

 ن معقون أوءريغوةيمين نباهرك ذاكهللاح ةدعلاقي الك هلل 4 ءءاضاع رش !قزو الى ثءل و اقدع

 ةسيحك الوسم بح |اذه؟ س دقت ره دود ةمد رك اهذهعمن اك ناوةقوصلاو أك 4 ضءب

 دهاشومتلاىأرالءارسالا دعب ل-وميلع ىلا : هللا ىلصأ ةدناومي صخخا ى؟ | ىعةمحملا هلهو بيمح

 اهل ل رتمةل+ هلت ؟وب رغم !مالو ل ورا ل | هن همن رآهنرق قادر ةلاطاوقلا من

 0000 اوما ارح مت اهم ء1ءضرعوهاوسلاسالوهريغأا 2 5 هريغ

 5 ةلخىأوهسدقرئاظح هرأرمس ءأىلعهعلطأو ةلزهنعر دصر ل هنأ ع مرخاناعو مدقتاس هلرم غو رب رع

 انآمال-لاو ةالصلا هيلع لي 1 لاقو اضأهللا لم نسر در ءىل اعت هللا ىل- صناك ذاق

 نيب ءافا:مالفءأ هبلاو ضرالا فان مدنب ارك 8 ارز ارا اء ادو رر كورن( اروءارونم مىل- 1

 ىتملااذ- مهنالسدمح ايد#رمتشاو ا صلح هنالالذب روحش نار اي وو ماعلا

 هه ه:ملامدم لعد وهماعنأو هد رقد ىعف هلهتم> ةهللا ن نءامأودبعلاست احن ماد -هو ىل منك مىلل>أ

 هيريصب :هرمهب ب صذ هل عج هقيفوتو منلاوذهلي 0 و اودامىلعهلد مو ةررع

 ىضولااها هسلدسإ نان اء( ةلاعص امهضعبلاقو) هثرع ةنيح لك قءعمهن 10

 نوكنا#متالاهو ذو عا ه1 ةساها هك ضان ادارحلا نالت 0 وهح>ورو4- 1ةىفهلإ نم اهمالث للا

 عجاراهريمْض ل_بقو 0 رالاو هو ىفاثلا ىلع ءانب ولا هللا ىب_عمىأ(| اهات <«و) اهةةكدعد

 فاطلالاو) دارأام لكل دادمالاو ةرصنلاو ةناعالا ىأ (فاعسالا) ةل-خلل ةفدار-لا ةبحللا
 | اياد ملل ةأاطلالا هتامناقم حرش ّق ىرشةثرلا تاق كات كلا ماهذالا ىأ هرج ىلا اش |



 ه:ءاقشلوبقىأ (ع-يفشلاو) م ركقلاد ماعلا عيفرتلا مهضعد لوق ىن-ءموهو هس ذأ ماقم ىف« ف: ىلع هعفر ىأ(عيفرملاو)
 ني ىراصنلاودو ويلا ثلاتو هاو ) ىملا مو وغم ىف ىأ( هناك ىف) ىنعملا ان هىأ (كلذ) ىلاعت هللا ىأ(نيبدقو)هثياعرلو دحو

 ىأ (:ؤابحأو)هاوقاذك ريدتئريشعملاماقملا فام هتلزنم مهسفنأ اولزنوأردقملا فذح ىلع سي لاورب زعهيذبا عابتا ىأ (هللاءانبأ

 تت تا ل ل ا

 اوهولقَعك طا عجن لماع وىستنا فطالاو م ركشلااندنعهل نك لاو ن يتحد في فطا اهدحاو

 تالكلاهتدترعال_ءاب(ع-يقرتلاو) في ركتةزمحلار مكب هنوكوهل.ه-بتوريخ لك لعقل قيفوتلا
 رباك تاعام_ْث لو هيل ءهللا ىلص ءاواهوبقوةءافشلاىف هلهنذاب ( عسي كئلاو)ةفطابلاوةرعاظلا
 امل قانعف ىذمرتل اهاوراك ةنيدملا,تامن1وةن<لا ىف موةتاحرد عفرلو ءاضقلا لص ىف عفشف

 فيقخئاواممهحارخاو اهفوخدم دعيرانلا لهأ ن مناك ن«ضءبلوم#تاثدس نءز و اجلا ىفننمؤلا

 ىناشالوهوىر اخدلاهاوراكهغامده:ملغ راننمحاضحض قف هلعحسل اطى اكةرفكلا ضءبباذع

 ةسحلان وك ىأ (ىلاع: كلذ نيب دقو) عفشلا نمي وةتلاودييأتلا عمم غدت |ليقوءاحاصلاو

 ىراصنل اودوبملاتلاقو هآوةب هناك ىف) مو زالاو موهُفا اقر رطدهد_ءدامو فاعسالا ىذا هلغاو

 وهو[ كلذك علف ميذعمنكل كب ذعام ئامحأو هيانبأ عنكول ىأن اهرباذهو كلذري غو لّقلاو خسملاب
 كلذلة لا ءاضتتال ةءوسا الوهن دعب الهلاب وم ناكنمن اهنم عفةرخ "الا ىف يدعي ا ىأ هلصأىلع

 ميا ل ارب دة: ىلءابيق سدلو ءاعدم ىلعةن" الا ليلدالهنا هلع ليقور وهظعماذهنا بجءلاو

 هنئ>اعو بونذلا نههمص هللا هم>أ نم نالهللا ءامبحأ ىف عو م هنأ ىلع هنن ذب بودل اة ذ+ اوم مدعالا

 هللاءانبأ مهوقو سد علا هذنمئذةةءاموهوةءغ اللا لصأ نا ىلعاب مة ىلا دالوءالتبالاو ةشقانملاب

 ءانبأايةار وُملا ىفاوأر مهنال كلذاو عدا مهنا ليةوهينب عابتأ نو ارب زعو م. يسملاوهوءؤانبأ انمىأ
 ب و+< لك نام_ممةصنلاةر اذا ىد رطب ىأ(بوبحلل بج وواذ) ىراكب أءانب أ ايب اهولد -.فىتابحأ
 أمسا(اذه) ضعبلا كلذ(لاق)ا بياع ىزاحي واهبسقاعبألىأ(هب ونذيذاوثبالزا)بحيل.لخو
 رد دفقوردعم هريخأ د موأ اذهرمالا ىأر دةمأ دتءمربخ نو كي فرخ * المالك نمد. صاخب هراشالا

 | مسرلا نكل هلوعقم|ذودذخ ىنععلعف مسااهلاةيدقواذهذخ ىأردقملءفل اوعقموأ رذاذ ه هلوق اك

 هلوقبكلذنيب مث ه-فماذلو"مانبا هنوك ىنععردصم نون. ةد->ومب (ةوذبلا نمىوقأ هل او) هغلاذ
 [ك١فود ولة فصلا ةيف 'رظنموهوامب فصت ا نميفوأ اهعمىأ(هءادعلا هيف نوكيدقةودبلا نال)
 دهاةموهاكفوقعل اوءوادعل ارهظب نهمهْممىأ (ملاود م دالوأو كجاو زأآنمناىلاعتهلل'لاو

 ءاةمزالوأهمقدلخ ادوأاهانعمةبلا نال(ةلخعمةواد-عنوكي نأ عددالو) مهرشاو“ اخو مهورذحاف

 كادت دنع ةزلا ىضتقتورطقلات ناك ناو ابنا تولتلا قالت ن اديك طوال
 سحعلأ !نمومهونأك هيدتعبال ضراعلاو ةمحن |, يفلصالا ناب صارتع الا هج والفاذهى كي ”صراعل

 مهاربا يمس ) هلنقامىلععد رغت (نذاف) هنع هللا ازواتاهلشم هاك واةوطع كونأدب زمهوةيهدنأهنا
 | فضول ةيم دن اهفارماو ليلا وقر زل ندع اك ىأ نر مالنا هرمنا

 ا

 ١

 هناحمس هلوقهما اريشب مك ةيبوم اوأ

 ملقلق) هنوبحتو محي
 ناىأ( بودي كيذعي
 مبدعي ملف معزامجص

 «دهب ناك ن مذا كب وذب
 هل-منذ- عب ال ةناكملا

 ايندلا ف كبذ ءدقوةلاثملا

 خ--طاورسالاو لدقلاب
 قب كبده و رمالاو
 ةارتسعأن هدةرملا راغلا
 (ب>واف) دو دعمامأيأ

 ةراشالا قد رطد هللاىأ

 ةراعلا نم مو هقملا

 (2> اوبال ن ابودحلل)
 تقاعيالىأ ءانملا حدب
 د-ةناكناو (هن وندب)

 بديلا ةهيويعب بنام
 راد ةسك دع دال

 ققهدلو ىمرنال دلاولاو
 هللاىأ (لاق) رانلا ف
 (اذ_ه)ىلاعت و هناحيس

 لاقوأ مالكا اذ_هىأ
 وأ اذهذخ ضءبلاكلذ
 رك ذاكاذ_هوأ اذهرمالا

 قىأ (ىوقأهإ-كاو)
 (ةودنلا فو ةبشماالا
 ىلع ةد_-وملا مدقتب
 ديد ثوامهمضونوذلا
 د-ةةو_نِلا نال) واولا

 دج وبىأ (اهيفنوكي
 ةيويدلاوأةينيدلاةفلاخلا ( ملاودع) مهضعب ىأ ( 5 دالوأو كج اوزأن منا ىلاعت هللا لاقإك )غل خلل ةبجوملا ىأ(ةدادعلا)اوعم
 :وادعن وكت نأ حصالو) مرر وفغهللا نافاورمغواو-غدةواوقعت ناوىأ (هد' الالة اغلا ةطل للا نعىأ(مهو ردحاف)
 ةيثي> نمةقاد_صو ةرٌثيح نهةوأن عدج وندةرعن لاهكل اهجو ىلعن اءمةحالنا دضاوبناؤ ية ىلعةفادص عمىأ(ةلخ عم
 مهارب !ةيمت)ذئ ذي ىأنبونتلاب(اذاف)ة ص ادار اد هولب ةماعلا ةرشاءمر دمةلاحما هذه ىلعو فاح دلاو وادعو قاعدإو ةبحك

أ هتيمست ةخسن ىفو(د#و
 ديو مهارباهللا ةيمسن ى

) مالسل اوةالصل|اموياعا
 ةلاب



 لاو>الافىأ (هنوداع)عاطةنالاوة- زار ومالاف ى> ىأ(ه- ا اا ل يام
 قاراشالاَت دان رألا: مةدر بلا رطاو »ا قىأ(ب انسالاو طئاسولان ع) فا ارمدخالاو ضارعالا ىأ(ب | م طالاوإةير هاظلا

 ىأ: :رمحلا ع يمال ف ا مالاوءايدنالا نب نمىأ( ا 1ك را فاصل داب .زاوأ)تافأ ضالا طاقسادم>وتاا

 000 تا ردا تترد و نرهانأ مق نمالهرتساذا ع هاا وخأن مىأ(اههدنع) 3 ةيف# |هفاطلأ ةدان زو
 روهظااوىب :هعدنكل ىحدلاهركذام

 ري اوتيل
 ةدايزلو ىأهفاطلاٌةزمه

 نمهمارك اق هتغلامم

 ماركالا ىف غااباذا
 لاوثس نع ىىدقةهاو
 ىلاعت هلوق ه:هومارملا
 قت :اك كنولاسي
 ثيدحاضي أهنمو اهم

 هيلعهيلعتاخدةأرعانأ
 اهلا_ةمال_!اوةالصلا
 تناكاهنالاقو حاف

 ةكدخ ن_هزىفاشتاب

 ند د-جوعل أمرك ناو

 ىأ(لااخامو) ناميالا
 اكعطا 9 رشابو طااخ

 ىأ (ه-:يارارسأنم

 ل ونكم وهمي دمص 0, | هلآ و

 راتسانموىأ (هبويغ
 ىأ(ه:ةرعمو) هناي
 هتاقدوهتاذب هتاقي رعت
 ىأ (هئاف_صتسال وأ)

 هناحم_س هللا رانا

 7-5 (امحل) لاك و

 نمدللا 0 هريخد © ثد دح

 امهولقءاةصةساو)هقلخ

 امهصياذ ىأ (هاوس نع
 نمقئاوعلابقلعتلا نع
 ىل اعنوو هن[ > سهل د :أمحأ اد[ ام>أ ادا ل. ؛(هريغت ب>امهللاخ 1 ىت>) قالا

 ىحوةخ_ذ:ىقوهجو هارهظاهفاطلار وهظ انهى ىلا ل- وأمن دالك د رعد مس

 ةئاضاة>-فقو ةيمس ةئاضاب وهو هن رهشو ةمردمدق> !مالسااوةالصلا هي هلع مد ءازوك

 وللا عن ماما وهيلعامهداماعالىأ ةح اهلا نال ارظاناذه ( ىلاعت هنا ىلا امه عال طةاناما ) ريمضلاب
 نم عاطقنالاو) هل_ضغب مهئافتكالءماعذا ىلعةؤوق وماهلعجىأ(ه-يلعامه>ئاوح فئوو) طقذ

 ىنعمبارضالا (باب_الاو طثاسولان ءبارضالاو) هريغ ل ارتوىلاعت هلا عاطقنالا ىأ (هنود
 (اه-2ىلاءتهنم صاص“ هال ةدأب , زلوأ ) هكرتو «نعَّكاس هآاذااذك ٠ نعدرع ءالاق , كرتلاوضا ل

 هليل ل للا ىنغ اكد !وجاكعاوما غافه.صاصتخاةدانز :انلوتفت انما كاران انبات ل هاف وطعم

 نمنوكيه_فةطانالةمدءملاءاخلاب ىخ (امهد“ :ءهفاطلا خو ) مد خاابةل#ل ان :مهناىلارطاناذ_هو

 وهوهماركا ىف غلاباذا قو هب ى>ألاةءامههماركاىفةغلابمّةداي زئأةل مهلا ءاحنأ وأىردنال ثيح
 ردص مةزمهلا موكب هنا ليقو هريس# م80 حل هلا فاطلاو هي لاف .ضأامو ةداد : زىلعفوطءمر ور

 مدقتاك لاختلا نمهنا ىلا ةراشا(هةيحلارا أ هاجرت اوب)لخدو لاذ ىأ ( لاامخاموأ) رمام هيذو
 ساوحلاب ٌلرديالامو هو ب مغ عج هن ويغنونكمو) ةدحؤذ ةين كان ؛ءةمرفارارسأن مة سف ىو

 لوسر نمىذتران مالا... غىلع عاطرالو تازجعملاةلختن ل ةرهاظلا

 د الا 11 ُ رعم ىأ (هلو 08 ركمو )روسلاى :«؟نوذكملاو

 ىت> هلووةدامهلعج وهعاخ نود نما ل هرام الىأ( امله افصتسالوأ) دحأ لك هيلععاطيالا#م

 (ام_مولقءاعصةءاو) هلوقوهلعافل فاضمرد_.ءملاوهةلخ نمهللا ةربخام نالت ىف صو حس

 ة-يقفاصأم مثارعىل-ع>ىأ ه2 هدم دهموهعج و مدار ةاز و < نيل ف اذ اوضعلا ا تا

 (امهللا 1 ىت>)هبحوهتذرعمريغابيقنوكيال ثيحح( هاوس سنع ) هتقرعمودر ارسالةكلاص هإةصلاخ

 تبحر دك ن نمامييباق ىصوامهاضت راف هلامو ءاقصت الا >3 وه(هريغلبح) ام الخ ىف لد ىأ

 نع ضا رعالاوهاوساع عاطقنالا هللا ىعمنوكل ىأ(اذساو)ى :رشنلاع طا نعي شانلا ىوتبلا
 هلال_+ةدهاشموهتبحبهثالثمالاو هاوساه باق عشيالنمل اهلا م 2 ةفءلات) هب رشدلا ضراوعلا

1 
 اباةتاهةداي زلادرتناف * ىلق لك كء-ضءدكلع

 ث.دحيىؤ (لسوهي اعىلاعت هللا ىلص هلوق ىنعم مهدنع)ه دعو ليلا انعم نف مركذامىأ( وهو)

 ىفر ريغ سانلا نم (ال_يلخاذ+متاكولو) ركبانأ هلاموه“ ءهدىفىلعسانلا ن نمأن مناىراخبلا ||

 كاودصأ مدةأو ىلا أر عأ هنال( اليا خر كبابأت ذذتال) ىنم يام يق هياعدمةعأو ىروعأ ىف كي ِءلاعجرا

 | (مالسالاة وخان ؟!) ل هأوهسقن ىلع هراثرا نمهفرعأ ال هريغب قلعت 1 نكيملد_>ايىلق ىلعتولف

 لو 9

 (اذلو) كبك ن ,مسحوُل بكل م_بأىفامهللا هاوقبو ىلقهبحادب ىلع رحاها لعتكتال مهلا هاوعب ع ءاعىلاعت هللا ىصاعداذإو

 ىأ(هاوسا) هبلق عب .ة.النمىورب ونيسلا مسك وءاتلا ديد تب (هباقعثيالن ملد اك امهضءدلات)ى :ىملااذهن مداعتتسملا ىعلاىأ

 نمأنمناىراذسلا» اوراكىأ(مالسلاوةالصلا هيلع هأو5 ىمممهدنع) وقىعملااذهىأ(وهو)ة .اصالاةء .لاىق ةكرم هلا ةه>ىلع

 ركبابأتذختال) هيلا تاململا ىفأحلأو هيل ءتاءوملا ف عجرأ سانلا ن هىأ(اليا كلذ 1ك داد) ر كيابأ هلامو هتمحص ىف ىلع سانلا

 7 برملا ىلعأ قهندب ويدبةثباث مالسالا وخان كلل هند د وودي نس دل ىأو اولانن كلو حسب ءاصااةياورو(مالسالاة وخان كلا. 0



 اذكلات مثل نودةوخلاكالا ىفو لالا( و*خأءاغشلا نمةحيصعلا سلا ىف عقواذك ىفا هال لاقالى اخ .|ىذاخحتا ماثم موقف
 ئئجئاأو هيلا رقتفأاليلخا ذخةمتنكول قراشلا فلات ا الي طخ ذخشم تنكولمال ل اوةالصلا هيلع هوقو فلاالابهريغلو ىرذعلل
 ركبانأ ناك-ا قولذع بلا ءطقنم تنكوأ ىلاعت للاوههيلارة:ةأوهيلائحتلأ ىذلا نك-!و ركبانأ ناك! ىر ومأ عبجف هيلا

 بولا با أ ىأ(بولقا!بابرأوءاملعلا فاةاو) ةدوملاوةوخالا قود ا ناىلا ناذدا +يقو ىسهتنا مالسالا ةقفارم نكس
 ىأ (عفرأ امهيأ) ةيضرلا ةيذسلا فالخالاوةيوملاةينيقيلا ىفراعملا نيب نمعماحلا ةيفوصلا خب اشملا نمةيعاولا باءلالاوةوقادلا
 ة-جردوأ) ةباة حج ردنم عفرأ هلا ةجردىأ ( هللا ةجرد)ة يللا ةبترلاوةيلعلا ة+ ردلا ىف ىلغأوأ ىلع أ نيتل ا لاو ني ةلصخملا
 هناىلعةجردسصتزو<و معو  عوفرالاا.ويأ نملديامهنا ىلعءانبناعوفرامهفةلخلا ةجرد نم عفرأ ىأ (ةبحما
 وهو ىناسملتل امرك ةزيسع : ضج
 ليقإك ةيدسنلاة بم رقلاةدارقلاةلرخعوهىذإ ةيحصلا سدقو

 تسسدللااهقرعت ةمذو 3 بد رق سن موي ةمك

 ا ةاواسملا ةنذلاّةوخالا تداولا ىننةةيطرشلا إلا نومضم ىلع كاردت ساو هو
 ةغاىهو فاأنوديةوخ هنالك الاىفىور وةهومضمةزههةوخاوةوخالاوةوذملا نممظعأ لاف
 هناك مه ريغ له ةيفاصلا ماكل يولقتلا با 2[ ىأ(بولقلا بايرأو ءاملعلا فلتخاو)ةل يلق
 ل. ةو بولا لاوحأ نعني ة>ابل مهبدارملا لوقو ةيسدقلا سوفنل اوذوءاماوالا مهبدارملاو هل ماقال

 ىأ (اهييأ) ظاقلالا رهاوظنودةنطابلا مواعلا ىف م_هرظنل كلذ, اومسوةيقودلارناك أ مهسدارملا
 عقرب ىكو(ةيحما ةجردوأ ل2 1ة_جرد) هللادنعو مالا سفن ف لضفأا هيأ ىأ( عفرأ) هللا ةمححلا
 نةجردلاىأ(ءاوسمهضعدامهلعف) خلاد ردوهأريدتتلاو هئيلضفأو اهيفام عفر نع4-جردلا
 الا ليا االوال الاسس لا نوكرالف) امهندب توا نال إي ضفلا ىف نية واسم هل لاو ةبحلاوأ

 ردقملاو-باو+ىلاراشأمْةجردوةبترامهتاوامالامهمزالت ىذتةيامنا اذهنا خال (اسم>
 ناشلاورمالاوأهّللاىأ (هنكل) لاقففوصوءامم ملك ص+خملفامزالتوايودسا اذااه-ماوهو

 لوالا ىمسناب (ة.غاب)عقرلاوأس صتلاب(اد_ودل اب مهاربا) لوعفملاوأ ىل_ءافلل ىتبم(صخ)
 هللا ةجردلاتمه-ضعد و) هفعض ى-تالوام. مدي زييمتااد رغىقافنارمأو هواسبح ىتاثلاو اليلخ
 هنأ ليةه:كللاهتم صخأ وللا ىنعم نءةذوخأمةمحملا نا هلدوثن وةجرد ىلعأو لضفأوةلزخ«( عفرأ

 تمالكو اليا + مهاربات ذا برا,لافهطعت ل سهللا هلا ثيح هناحأ :مىف هلوةنم مدة:ام هيا عدرب

 ةجردنا ىضذتةءامءانعمىفاموأ اسمح ك:ْذْدكاو اذه نماريخ كطعأْولأ هلىلاعت لاقفا ملكت ىسوم
 لئاقلانا باوكاو لاك الا نمولخال ماقملانهقلاخ ثيدحلا اذ>ةمتنكول هلوقناالا عفرأ بحمل
 ىف ( مشو هياعملاعت هللا ىلص هاوقب )اعد لئاقلا اذه(حتحاو) ثردلا ىفرك ذام عومجعهل ذفاسما
 (ةيلا ناطأ دقوالياخ) هللاربغىأ (هذختب فير ربغال ا ناز خش متنك ول) ىراخمااءاور ثيدح

 ىاعتمو هو_بوهيلءىلاعت هللا ىل_صهتنباءارهزلا(ةمطاغل) ةيلاح ل لاو هرر ريغ هتبح؟هفصو ىأ

 بح ى مس وهسح ناك هنارك ذهناؤةثراح يدب زنيا (ةماساو) ني_سحلاونسحلا (اهينياو) قلطاب
 اذهدرودقومْمءىلاعتهّللا ىذرةثئاعورعوركب ىف اك( مهريغو) ملسو هيا ع ىلاعت هللا ىل<هللال حا

 جمام سالا سجد وعد

 ةيديدرتلا وأ دوحو

 ةفاضالاب ةفرعمامنوكو
 هاناكلرحلا تدثول مذ
 لدبهنا ثي>نءهجو
 ام[ قهيلافاّضملا نم
 هيلاانرشأ امعيحصلاو

 ناعوذرم اذا نه

 امهري_ةناوءادتنالاب

 ربدقت عمارأ دهم درأ

 امفوأ ىف ماهقت_بالا
 (ءاوسمهضءدامهلعخل)

 امهتدي سلة بس رملا ىف ىأ
 الغ)ة-- ردلافتواف#
 اليلخالا محلا نوك
 اهلا نا لاالو
 هيلع م هاربا ص+خهنكل

 اد_#و ل كانمالسلا
 سوهيلع ىلا عت هيا ىلص

 ىل_عءانبىأ (ةسخغاب
 اذنه نكئلوتلالا
 ةرهابةلالد صاصتخالا
 ةداب زىلاةرهاظةراشاو

 دا ريئاالا ادجدوءباذهوقيطاةمت منمىأ(عفرأ ل اةج ردلاةمهضعد و ) ةفرعملا بايرأ ىلع ىنتحالك للا ةبتر ىلءةبحملا ةجرد

 هلوقي)هعزامل ضعبلا كلذ ىأ( جّتحاو) موهقملاىفالو قوطنملا ىفاله يق ماللكلا سداو مومعلا ىنعمة بحمل وصوصىلا ىنءمتللاب
 اليلخهررريغىأ (هذخت, ل1)اليلخ ركبابأ تذختال( ىرريغال ل خا دخت هتنك ول ) ىراخبلا هاور اميذىأ( سوه يل عىل عت هللا ىلص

 بحب تقللملاةئراحنيديزدالومنباةماسالاذ كو ىأ(ةماساو) مهنعىلاعت هللا در ن يذلا ىأ ( اهيذباو ةمطامثل ةمحمل ىلطأ دقو
 تناكولذةكئاعورعوركب ىناك ىأ ( مهريغو) نطةلاك ض يبا ديزهونأو بارغلاكدوسأ ةءاسا ناكد قو لس وهيا عىل اعت هللا ىلص يذلا

 موتيحمبدارأامئاوا سبح هنوكي م ممدحأ ىلع قطن لهناهيقواليلخ هريغذ خش لاك ابحر ك ذا هم رريغذختي هللا نم عذرأ ةبحغلا
 ٍابتبح ىهس إس .وهيلعىلاعت هللا لص هنا عمةيضرلا لئامشلا قت نعةرداصلا هلا اوأ ةيْمْرحلا ةمسنلا نع ةثشانلاةيعيمطلا ةمحلا
 هسعروهس ثم اوهاذشو ىذالاك لكلا هج ىلءى صولا اذهىكي يش دا سدل ىندملا كلذ ن مىندملا اذه نياق هنو بحت ين»كهللا



 ةصاخلا بئارعن هاهنا عموجأ(ةللا نم) ةجردىأ ( عفرأ)ة اعل ةدوملا نردةصلاخلا ىأ(ةبحلا لءج مهرثك أول 3 اذلو رووا

 وهن فصرلا اذه صاصتا ىنعي(مالسلا هيلع مهاربا ليلا ةجرد نم عفرأ لو هيا ءىلاعت هللا لص نيد سيم لا ةجردزالا)

 ريمخ تنأو هلوةب ىكدلاهرك دامه. عقدناهناف لما ىلوأ س اكءذالا ناك الاو لكل! فاصوأر ئاس نم لضفأ هنا ىل لدي 5 |

 ناقيكوتلل جوملا ىية>:ا||اذ_هىلع ل دءام نم مث هناذْث م> نمالاهةوصوم ةيعفرأ نم ىهاءاد14 ا ىلعة حملا ةرعفرأ ناب

 ناكثالولوعفموأ ل ءافىععنوك:نأ لم” مة سدمك ااماومالسا اهيلعمه أرب اىلا ادنسملعاعل اىنءعلريءفوهاءاليلخلا

 ركباب'تذختال و رريغالياخاذختمتنك ول ثد دحاماو ة يضر عةقحالة_صقاندبعلا ةبحمو ةيلزأةيديأةيناذ ةقبا ةلمأك ىلاعت
 هقايسو ملاك قايسهيلعلدءام ىلعال ريغ زخةءالاصاخاليلخ نوك» نأ ْدْدتاهنا لع و ووفاليلخ ميحادهللاذختادتو

 دهم سدم>هللاوهللاسدبح د لاقي هنا لصالاو لوعقملا ىنءعهنأ ىحدلا مدوتاك ولي 1 سدلو هلاح ىلءلعاشلا ىنءعوهق

 ل بلخ هللا لاقنالو

 ارش صالكو كرلا ليلخ
 حدأ لوالا ىعملاناب

 هريسغلو هتلدمعلاةم ع ريغ ىنععمدبعل ىلاعت هللا ةمحم ناكل دقدقو ة>رحص ثد داحأ هب احرص مهلك
 ةبحنمةذوخأمامناوهري_ غدرك ذوهبلق ىف سل هنوك ىنءعملل لسوهياعىلاعت هللا لص ىننلا ةبعشن او
 ثاناكداقلا

 انم>سنيحلاىمساذلو * ىتمباقلاةبحتكراتدق ٍ
 (مهرثكأو):ديؤنام ىقاسورك ذاع اج“ الا طقسا زو للملا ىتلطملا متالانالف مح هنوك ىنانيالف
 بيبحلا ةجرد نالدإ_ للا نم) ل_عفأوةجرد( عفراة بلل ل ءب) بولا بايرأوءاملعل ارثك أىأ
 (مهاربا ليلا ةجردنمعفدأ) نايب ف طءوأ دبل نمل دب مل-بوهياعىلاعتهللا ىل_ك(انيدن

 تاذلا للء_ضق” نال كلذ ىذةهيالهنا هود لا ىهوهتفص ن ملضفأ محلا ىهوهةفص نا ىذتقيف لاه زاخرن

 (ة لا لصأو) اهتباغوأة مهلا ىهتل ا ناانلةاذا|ميسالةغصل |كلت ريغرخ [ىنعمنوكي دق تاذلا ىلع 1 ١ لاقت
 الاىنءعهبحأو هبحلاقيبوبحما ىنععءاملا عفو مذن(بحمل ىفاونامملا لوملا) قيقا ىضولا نا ماا 3 0

 اولاقف ىثالثلا نم لوعفملامساو بحاولاقفديزملا ن ءم_طلامعتسارثك [ىفلعافلا مسا اوذخأ مهنا : 2

 نءاقدُشم هنوك ىسعلا

 ةحاحلاو نيالا ند
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 ل2 !نءاذوخامنوكد
 : 0 و ع تلاككو داع 5 م لصأو)ةجاحلا ىهىتلا

 للك بحيقهلا ل_عوهيضتررام4_ةفاواءدارماواّءللك اوعارق د مركلا بحل ةلرمعىجم 3 قوت تاكا عا (ةبحغا

 ىف) نوكيىنعملا (اذهنك-او) لاةاذلو هلق ل يمليملابدارملاو هتادارعولجال كرترو هيغشني وهبحتام أ ان. ل
 عافتنالاو) مه_ذعد مزج و زئاح سكعااوبوسلاالسحملاىأ (هنم) ىاقلا( ليملا عصي نمىتح قا ىلازيلا)
 ىعمبهل_صأ ىلعوهوأردصلا,لعاقلا ىمسفىذاوملاىأفاقتلا لبقءاغلانوكسوواولا حمي ( قولان || م_ءرام خال, ىأ 28 لل

 ىبلقلا ليملاىبعمةبحلا ىلاع-جاروهو(قولخلاة+ردىهو) ريخريخالا اذهونيئشلانيبةقفاولا | : ءانكذه زم
 هزثذ هلالجل_جىلاختااماو) ةفصلا نءزا< ةجردلاو لال عجريفرم#لا رام ءابشن أوأ هم ٠عدا نم
 ىلع هميدقتو ئثش حوج رث ىنععىل لاف مدقت ام ىلءةوجعمذاض وهل ىهمعأ روةمجعمنيغن(ضارغالان ع

 ١ ىل_-ءسئوهو هحأ
 ااا

 نابويحلل بحمل ةمدع ةحيتن لب اذهةءلا لصأس ل هنالةياردلل بسا:مريغوةياورال ماا هنك-ل هناضرمءاغتباو هناعاطةدارأ

 عيدنعونصلا ىف كرمعلاذه # هيحمعزت تنأوهلالا ىصعت اهتءىلاعتهللاىذرةعبارتلازكةغلاخلاهنم عقنال
 رهاظلاو الا حافي بع عقو خسنلا صعب ىقوىئاطنالالاودقواذ» ع-يطم بحب ناسهملانا © هتءطالاةداصك بح ناكول
 نمى>ىفعصتاما) ف. رعماىأ (اذهنكلو)ناسنالا ىذا ونامىلا ملا ةبغا ةقيق حنا نم فندملا مالك ىف قايساملا طة هنأ
 نم ق>ىفو ىأءاقلانوكسوواولا حمي ( ذولا عاقتنالاو)ةلطموأ هبومملا ىأ( ه-:م) بلقل اناليمب وجو ىأ(ليملا عض
 ل يملا ىععةبهاىأ(ىهو) هيلا سة ااوهو باقلا لي مىقذو ىلعوأ هلةقفاوملا هي ىذلاْئدلابفاعترالاو عافتنالا هنمرو كني

 (ضارغالان ع هزنذ) ناثدحلا توعنرئاسو نال. او سلقلا نع سدق ىذلا ىأ(ىنا الا اماف) هتيئرو هتفص ىأ (قول.خغاةجرد)
 تاف"الاو ضارعالا ىهو لحمل نيعلاب ضارعءالا نعاذك وتاحاحاو للعلا ىهوةمج#ملا نيغلاب



 هلاوحأع-_جىفهلابقارعري_صن ىتح (هللاريغنع ضارعالاو) هرظنوهرك-ف نعهجارخاو هريغ كري /

 نءهتظفاحمو ىأ رحاب وه ىف ىحدلا دعبأ و عفرلاب( هدم هعوأ) هثدايعو هتعاط ىلعدراذةأب ىأ( هند اع م نمهّنيك_:هلمغل هعمحش)

 نوكيناذعسالو نوكست ذد(برقلا بامسأ ةئيمتو) تايسلا بانةجاو تانسكلا باكترا ىلع ىأ (هةيفونو) هتنصعمناكترا

 لو.ةبىأ (هيلعهتجر ةضافاو) برقا اشو ليل ةوريمك-ةودي متو عيدستو ةقدصو مو صرة الصك لقاوذلا نمىأ عّمفف مضد

 نع بسجل ا فك ( ىلا ىلا ةبسذااياهتياهنو ةمغاةءاغىأ ةروص ةمفاقلا مذد(اهاو دقو) هيدلاب رمل عج و هيلا هغمام

 هاربىتح)ةينادمصلاتاؤصلا لموةينايرلاتاذلا لا #سحملا _لق نءةينانالاس ةذلاوةينا فنلا جلا برلا ف شك ىأ (هبلق
 ىنفيق هنريصد نيعب ىأ ( هنريد) ممر اي هتماظع مام ىف همر لة ىلا ىأ(هيل ارظني و)هماق نيعد هير لاجىرب ىأ ( همي

 ىسوهيح>وهسقت نع كيب بربري بببب7ب7ببسبببببببباب_بببب_بب_!؟أ7؟ببوو و صصص

 لاعتال ىلا ءتهلاعفا ناىلانمءاوصالار ثك ؟سهذاذاو هللا ىلع زوال عفالةلعو ضرغةدئاغا ريغ دعب اوم نوكمقدي -
 ىلعةبئركملادئاوغلاو تار مثلا ىنععاماهنع نمو هوهريسغ ىلاسعت هل ك-تسا ىضتةي هنال ضارغالاب

 م-_مريغ هدا لاككتسالاو هقالخ ىلع لد: صوصنل |لاوو نيةقحملا س هب مهفلاخو رضن الق لعقلا

 د ةرطملا ارا | سس جسرلط اومن سارا 5 اكلت ل
 ةزمتلعلا اذا 0 ١ ناكل ا ا ل هئنرب وضرم ىنءك

 ق) اشو” كبت | رم( قف 0 دعاطإ موش يزاد اهسدنم انوع رات ارا ىآ(لات نركب | ٠١ تلا

 عد مدع (بقيقون ور كا! هام تدم سوكر ا تال وبوءذلا باكرا

 ىلع ىسنالا مالكملاو ةمرك- 0 تررتلاةانساةثإ ورا طر ردت د وما

 لازنأل ىراختلا ءاورام هارمسي ىأ ل وانتلا له_سارضاحهتلءجاذا هنادهر دصمثدن أ, ءاهوةزمهوءافلا دعب ةردحة انثمءايب

 0 5 كر راح 5 را لاصد أىأ (هيلع ه"ج رةضأوأ وز اهو وهف :رعموداهج و ٌةالص نهدي رىلاهب رب بحس لك هلأ

 0 اوال تيئاوءاعلا ةجرلاةينتفالاوةمارشك الاشفاةيورسالا 0
 ع ةردك بصل! ىنععد_اق دا د 3

 دعدأر كسو اود ناكام
 رك ارت كا

: 
يحأ اذاف)هبحأ ىدآلا 0 1 9 .

 هتد

 هدعنأ اذاهأصق أن مىلعق ةلمهملاداطلا نوكسوفاقلا مذ: (اهاوصقو) ةيلييخدل اوة.ذك.لاةقيرط

 نافدل ىد ترهظأىأ 20 ل ل 0
 كا 0 هل كا ىلاىلاعت هباعص نالةباغلارك ذومدعداسو هنيكم2,ةريسغملاة بحال يمضلاواهتراغ دارملاو

 راك 000 . 7 : || (هبلق نع) جئاوم الا زاىأباح عجن وضد تحجملا شك )ةبحا :ءاغواهتراغ :رامسعاب دخت

 لوسرلاوأىلاعت هللاىأ (لاقأك نوكيث)هيلاه-جوتءاسا#ب ردي رصيلاك بل ةللةوق ىهو ( هتري كدب
 ىذلا هعمس تنك هظربحأ اذاف) ىراخبا |هاورىذلا( ثيد-< ا ىف) ه]لقانلا ملسوهيا ءىلاعت هللا ىلص

 وهوا م ىثوىنا اهإ_جرو اهب شطب ىتاا:ديو( هن قطني ىذلا هنا سأو هب رص ىذلارمصد ديا

 هن عمسا ىذلا هعمت

 ةناصط ىدلا هال

 ع و:دابز ةءاور ىفو | ”تيانعاهلا مدقت هللا ةبحوملاهبحأ هللابه_سفن لغوهبلق ىصاذاهانءمو لي وط ىمدق ثيدح
 0 طك ةهجوتم| ءاكاجتاكرح 0 هو اضءاواهك ارداوهساوح نوك_:ةهنطابودره اظل ءمدعت ضار

 ع اهيلع ىتعىلا ىلاوهللا نءةرداصاهلاعقاز اكن وكي ى-كلذ لعهب وقيفةة_ثمو عنصت ريغ ن ههاضر هيفا لو هلل

 0 هئاضعإ 5 ثيدكا(اذ_هنمزدحأ مهغيالىأ لو هجللءانبلاب( موغينا ىتشالو )هلوقب فنصالاراشأ اذه

 رس كرد“ :/اهئازا ا هللا نءهلغشياعهساسحاو هلاعفأدب رق ىأ (هللا ىلا درجّلا ىوس) مااكلاو
 تعب كرحس ن 1 2

 ىلا نكس ناوىاّضر د ل يملا
 ع.يمح ىسالوهنوبح هاضرمالامهيالفهباقعماجعاذخ آهرر همك ن اطاس ل ه> هنا لصا#ا ءىاضقريغ ) 3 امش 5 5 ٍ

 اةهوىطنلا قهناكورظنلا ىفدرصبو عامسالا فهعمسن «ه>ئاوح ءاضقىلا حرسأ تنك ىأ ليقوهءولطم لووسؤالا ه->راوج
 .نماكاهن اكرارثاسوهباوهرصد و هعمس ةوقناد_هاشن هناوهومارملاهيرتيام ماقملا اذهقدءللرهظد هناوهو اذه نم فدأ ىنعم

 (مهقيناىنبتيالو) لاقإك لالضلا ل-هأهمهوتام لعل اصتالاو داحتالاو لوما ههدارملا سلو هناشزعهبوقو هب رةردسقرات آ
 ىأ (متلاىملا عاطقتنالا 09 ِِب رلاسحإ ع ندع رك ىأ(هللد رجتلا ىوس) ثيدسحلا ىأ(اذهنم) نلودفلاةعلت

 هارحتب اميف هل يأس وهنم عمسعهن'اك ىت>هالومىلا ىلكلا هج وّدلابىأ(هللاريغنع ضارعالاو) هاوسامىلا تافئتلالا رت



 صرافلا نم «اهللابفراعأ | لاقك هأوس هلاس 1 امذهال ثيكت ىأ ( هلل كا م دوز

 نر د

 هلل ىطعأو هلل صغبأو
 لمك_ةءا دقتدلل عنمو

 كاب لاودقو هناعا

 نا مي_هاربالاح هباكح

 0 ىنالص
 نيملاعلا 35 رهلاىلاتو

 ىذرةكئاعتلاتاك)
 هتان اك اه >ىلاعت هللا

 عيجفف 6 نأ هلا

 ا
 ىأ (هطخس طخساو
 ىوهلا نمئشهنعاششال

 هلاوحأ عيجقرظنيالو

 مودي لب ىو لا ضر
 ىال_خابقاختلا ىل-_ع

 ىأ(اذ_هنمو)ىلول ا
 نءمهضعد ريع) ماقملا

 ىهىلا يأ 6 ا

 ةلال_ل مآرملا ةصالخ
 مالا ودم اركلا
 قكامتاك كد هلوقب ١

 تلخادتىأ (ىنءحورلا
 جورلا طلاخت لاب ىبحت

0 

 ةوارطااكو ىرطلادوعلا
 (اذبو) فدعا ائاؤالا ىف
 للختلا كلذي و, ىأ
 ىمسإة للا نمذوخاملا
 - هاربا ىأ(ليلخلا

 (ًماذاف ب اليلخ)هريغو
 كنءىأ(تقطن)ةدئاز

 ىأ (ىثيد-> 6 (

 نانمل- .ةانذنم

 ىأ(تكساماذاو) هرك دن مردك أم :ثسبحأنمدروا!اوهيفاعشرتم ءانالا

 نارا ةلاودق ىف تراطكلو
 هللس>نمنالهاضرىفتان 5 لا لعجاذكو (هللتاكر ملا صالخ و١ مم رب

 .صالخاو) ) قالا سندو ماهوالا ردك قنوع ظافر ركاز وكالات < (هللبلتلا ءاقصو)

 هللا ىذد#.ةاعتل انام )اميل عني_ءباملوأ هنداب هأالاهث اضعانماوضع كا ردالد 00

 ىقهيرمأام ققو ىلعاهلك مل-_توهيلعىلاعت هللا ىل_صهقالخا ىأ(نآر هلاهقاخ اك لمدق م 1 مع

 رع و ىد رب ى ىأ(ىذريماضرب) امو ةريشب اذهىللاو ةغل ا :ههةاخ مع نآر هلاك تلعفش نآر هاا

 نيتحتفب (هطخسد و) ةبرقهريصنامديدص#» حامموب ودنمو ب جاو نمد ىذرعلعفهنانآر 8

 مدقو ىلوالا فال وهورك مو مارح لك نمههرك. هللا ن اه. .ةرك ذامدركيىأ(١ طخ نوك سوم و

 هللا ىلص هقالخان ارك ذامت لعل داحاوهابأامالاهركيالودأ طربامالا ىدرت القرم هحالر ورغاوراخلا

 اًضرالو هللاهديربامريغل ةدار اهل قس ةفي رشا اهءلق وشال تهذو تا> مناة ع .ىطلا سو هماع

 لاذع (اذهن هو)هةرعأت هرصد وهعمس تنك هلو5ن مهل بةاعاذه داتا ار امريغل

 هأوقب (ةلا نغمهضعيرمعإا 4ةاعمشاذ خاموأ قوام د لكلا يعمم ملك لو اق قءدام

 اليلخ ل يالا ىمس اذدو ىو هرلاك إسم تالت دق
 القات يم هر * ىش ل شف تعامد اعادأك

 تالذتاهناك لاختلا نماهنا ىلعءانبة للا ىنءهنءربعرعاشلاناىنعباليخدلا تنك ةياورؤو
 د_حأ نا ىلءءانيدر ولا ىئدرول اءامىرسماعت مسن د-ءلا ىقةيراسلاة ملا حورلا ىر م ترح و هذطأن
 بأقلا ىقاطدحأىف ةينار و'ةعمطل اهلا ىلععأت وأهلك و ةف دج راح درع ام ا لع الا مقل وقالا

 ناحل دنسأ تاخد ىعءنمضتملاتللخبةديق :رظلا ىلع ب وصتمكإ موس اس الاوةامحل ا

 هيل : نوكءالث معاهر ةموهىذلاهءلةىوأهحوركلاسمُ قهندوموهّمم .ه لاك دار او ةغلاممهملا

 يي ماذاوول لخوهن وي حريغرك ذب ثدحتاذا هناهريغهماقوهحور ىف سدل هنا ىلع ا ا

 ءالملا لغات مهوق نمسلقلا لخادن اك امةمجعملا نيغلاب ل اغلامدا ارااقهريغهبلقوهركس ةىقناكيل

 ىقاك ىنجالاالندبلاو بلقلالعغادو هامل .خدلابدارلأ كو تمدح لد كأ خلان ,لاغتو

 لعقار هاطناكناوف:صملاهءلار اناورعات !اهدصةاماذه* ئشانلاك لا |١ لوق

 سلو اذه جصالهناف لقاك هارب الالاف صتم لك هيف ليابار اما ىلع هللا ليضف#

 ناف درك ذ مدعلا5 طع ىلق جناوجامرم 2م كلىرك 00 ا اغ'اب دارملا

 نمهوةمدعم ءاخو وةلمهملادنل-هخدلاو رعدلا ىف: 5 ازاموةبحالارك ذب سهلا ةحاراو مغلا ةحازا

 قيرمقلاو دة ا منكي :اك ىلقىف كم تمشك ت 1 اذا ىنعملا ناد - 4 احرشلاىف هلوق بيدعلا

 عدرفت ” (نذاف) ٠ هرك ذى يال سعت افتر اعتسالا ىلعالا مقتسيالو نئاغضلاودةحلا 0

 مدقتو لعف هل نيب لهناةمالعلا حرش ىفودللا ةليضقىأ(ةلاذب 7 ق.بسامىلء عرفت ملا وسباو

 اهمضوعاخلا حقب (ةبهلا ةيصوصخو) هيلع لضفلا فتدزاذاهيلعت زيت ساسالا ىف هلوقهد 7
 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلاابيؤ ل اثتناوةل-اناىلاةراشاةيزملاب لوالا قرععو أه - طاضت أ ىعع

 ةيغا ىلع املامتشالابيفدثا ز ىنعمرام ”ءاراندسنب ةصتخ ىهفماللا ودال_صلاهيلعل_ل#لاو ملسو

 55 1 2 كفاكم هتبحم تناك نأو رعاك هللا سسم> ليل لا ىلع اطل ناو اظفلو ىعم ة ةيطد |

 راك هضتخا - داع هذ-هناهنومكح وم-م# موقبهللا ناب فو فىلاعت لاذأيك ام-هربغل

27 

 0 ل )كءعمىلاحنايبن ءوأ كريغ نعوأك و

 (ةسبهلاةي_صوصءوةل خلا ةيزم)ذ ة نيف ىأ نول, ب تكي دقو نيوذتلاب(اذاف)ر ود صلاىفاصيللاخورو مالا قلخاد.ىزلا



 ةاقادملاة رشق ما ة>يحصلا) هلوقلءءالمى هورأث ”الاة+.ة:ىفو(تان" الاهيلع تلداىمل_وهولءىجلاعت هللا لصد جانبنا ةلصاح)

 مكيحاص هللاذكت ا دقو ىحاصو ىخأ نك اوةءادرقوال» ردك .ركوابأت دال ىف رريغالي اخاذخت م تنكول ثد دحك(ةمالا ْنم لوءقلاب

 ىك ىأ(ىلاهت هلوقب قكو]ةحب رصلاتانأ كللد- هياط اه>يدعلا ثد داحالادها اوشن ملذوفو هللا سند انأ ثددحكو اليلخ |

 ثيح ىسالا ماما فىوصتقلا هياغلا هي ةوهللا دسك ىقوعبت :افىأ(ةن الاهتلا نوبحت متنك نا لة) ىلاءاوهناحبس هلوقاليلدوادهاش

 أودع مال_لاوةالصل امهءاع ءايدنالا لعلو هلولاعتو هناخمسه تمم هت أ مىلعس» هروىلاعت هلهنم م ىوعددك طرشهتعدأ“ ملعح

 ةيؤوصلا هدأ كا نملامكللا لهالةيبولط 1اةيبوذغل اهدار ا .؛ وبلا ةبتموهو مارملااذهليص>:لهتامةعداموهّتمأ ىف مهنوك

 ةراشاىلوالا د لاق سدني نمهيلا ىدويوعاش 0 نههيلاىد هلام لافدق نيل أل لورا ل تارت هةيدحاولاو اذلو

 ةعب رسل هن الاهزهنا لصا اود رمل 608 فصووةرانالالاحىفدي رملاماةمىلاةيناثلاوديرملا ةمسرعىفدا ارملا ماقمىلا

 2 : نيستا ذهب و ىف رريغالياخاذ خةمتنكولو مدقتلا ثيد حالتنا ىلع قاطبال لياخلا نام هون نأ

 ةدتىأة دا سن ىفو(ل_بوهيلعلاعت هللا ىل_صاخ دال عاح) هم صوصخشاوةيزلا ةرغمعلا

 (ةحيحصلارا ل .اءتلداسع)دحاولا ئذلاك امهلعجمد ذأ ةنك- !ناثل هاحلوق» نأ رهاظلا ناكو

 هأوقك تمد ةد ىلا ثدداحالارا# ”الايدا ارملاوةينسس زن وك نأز وك وهلصاع< ةقلعت 4 ءالءاماا

 ! هروهتلاةعت اشلا ىأ( ةرمتم ا) هلوةوهللا ب ةبحانأوالا هاوقو هرخ : ىلا ىر ريغان ا

 مل_سو هيل ءىلاعت هللا ىل_دهصاصم الا دي ءاه لومتتل اواترهش وك ذ د( ةمالا ن ملوقلاب# هاعللا)

 هللا نومحت م-:2نالقهلوةبىك و) لاقفنآرقلا صن, كلذاده دس ةسا مل سرلا نم ءريغىلع هندايزو
 هجوو روه-ثهوهأك قثك اى 0 قكوهيدعتلاوأ ك لءاؤىفئدنا زءابلا(ةد . الاهللا كممتكت ىف ىلوءسأف

 ةسخاهقود 5: سدأ همم تابعو 0 يا ا الاهذهىتلالدلا

 هدارعم_هقي منموهرخآ ىلا ىكو فص الاواذلوهبحوهن أ هقهيقدحأ اهينادبالابرقت برقمو

 هلل بوم < كالذوهقيد ضلوع هر كا :رمهنءأج ام مقةعامت | ىلع هتبدع قاع هنالداعد «ىلعلدمالا ذه لاق

 هللا نومك 2 ممنك نال لاهو سويا عىلا هت هللا ىل_ص لو سرلل مهتم ىلع هتيم قاعوأ لدم امئاو

 انتل هلوقب (د# ديرب ءاراقكلل| لاو تارئالةي"الا هذه ناريس تل ل#_هأ ي>) لوشرلا اومحات

 نا نمذوخام قا اقتل لا انعمنونلا نفذ نيتتحة غب (انانح ودخل -:نأ) هللا كمبح ىنوعبتا
 دقوهب عر ضتنو لربتن ىأةجرلاو نانحلا عضومهلءو هيلع طعن نادار ااوتود عمن نوكي وهو

 نوبرقت ادومعموأن ان> مالس !!اوةدلضل هناء( مروا ىسعىراصنلاتذختا )هي ةمالك- || مدع

 مهيلع هيض مهملعل ١ ومهظيغيلهللا لزنأ ىأ هلو عقم( م هاظ ىلا هللا لرتاف) ىلاعت هللا ىلا هيدارعب

 ماو ةمجوملانيغلا نوكسولههملاءارلا ثيلكثب (مهتلةمىلعاعرو) رحاقلا ىلع ىضغلا ظرغلا زاف
 ه2: مغر ىلعوهقن مغرلا ةءاذإو فنالا دصدذوملك هاصأوهر ءا«ةءاسالاو ىزخلاو لدلاوهاا

 هلوقو هدهمبتلاةمدرومهخمب و :مهفأ هناىلال املاوىلعيهادعف عد رقتلاو تءك علا ع ىعمهامصو

0 

 انال_ةليلخ لايك هيسيحش اوهللاسدم> لاقي ا ةنيبناحلا نم .هلا نااكو هقرقحت و هقيقحت

 لعج مهراكن ان ل ورمل !بدس نيت امل عد مح © (لوسرلاوهللا اوعيطأ ل5 : لزنألوعفم(ةي" الامدعإا

 ةدر هلا لعتلاد تناك

 لصأ ىكحإ ةئيلملا
 ةباالاوذ_هناريسفتلا

 رافكلا لاق تلزنالا
 هذخد: ناد < دب راما

 ةلمهملاءاهلا حّتفب (انانح
 ىأ نينونلا فيتو
 9 ذو 24و

 ىسع ى راصنل اذ_ |

 لطاباذ_هو (مج منا

 امهد>أنمه>و نماعطق

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هنا
 ىعملاذ_هدربل مو

 كلما ل الاذضأ
 ناترأوللاوذل دحسنأ

 ترمال دال دحأدجسا

 اهجوزلةأرملا دج نأ
 نآرةلالرئاعااضدأو
 در ىلعمرخاىلا هلوأ نم

 ديينعلا كرشلا ل-هأ

 لعد وتلا تاتو
 ديرفتلاودي رحالادحو

 نأ هلروص:ءفيكذ
 رد_صمهعابط ىددةمو مهسوفت ىلع نيا ماكل ا سا قو مه عز ىلع مهكس اوكلانهالاضقانمنوكي ثي.حْكاذفال_خد ر

 اهلا هاكراصلاذاكتا د 1ع نا تقر نال تشر ع(مالك قهيدشتلان اا هيث أ ومهم مارملا اذهرهظو مهمع مالكلا ارك

 دوج وهلاس رط<1وهللانذا ىتوملا باو صرءالاوهك الا ربو هللا دبع ىف الو 2. ناك هربك لاح ىل اد هرغص نمهنالاو:ظاكادومعم
 هجرتفةجرلا نمنان> عضومهذخ“ ”:ىأفطءااوأةجرلا نان 41 هلوق نمىكدلا» َ ذاماماوهالومعمهك ارم *انعال_ضطقداوسنم

 ل-هألازامبدسالو هيرثتلا مالي ,ىذلاه دش سسان» ءالفانان> مرمي اىسعءعىراصت ا|تزدتا كه ريكو هم هيلع ضطءنو

 ) الاهذه مهلا ةمىلع) ادرىأاهرم مك حو ضن وءارلا حتفب( استر و) مهتلاحف ظيغةدارزىأ (مهاظي غشا لزتاف) ريسفتلا

 لوس كرا ايس الاةءاطالةمزلكثسمد-_دحاو هلك ةءاطانال(لوسرلاوهللا اوعيطألق) هلوقى 00 0

 تاليا



 لل هثح ( ولون نا هلودتب)«اهناوعا دب ا ىأ(هنع) ضا رءالاىأ(ىلوذل ماج تا داهنرقو هتاكاط فروج هدازف)

 ليدسا رمّضملاعضوهرهاظلا عضو ىفو مويلع ىنثيالومهمع ىذربالىأ(نيرقاكلا ب<ئالهللا ناف) اولوس ىأعراضملاو ىذاملا

 ىلع ضح> عونوةعالا

 ة.>حلة-_هد>وماةروكلا
 دقو) ةبودملاو ةرفغملاو
 نب ركب وب مامالا ىل-ه:

 وهو هاوأ ضن( كروق
 ةيملعلا فرص:هريدغ
 فرمص دو ةمدحعا و

 نءماكتم لا صض-هدنع)

 تا قالا فا
 و ا دا
 لفتة ( هتاراشا
 ىلا ع.جرت) هتارابع
 ىلع هلا ماقمليضقت
 هدم ذن نكو ةلغا
 ايش ىأ نيت>تغب (افرط

 ىدويإ مالكا نماريسي
 ماقمنمىأ(ءدغبامىلا

 م- والذ نذ) مارملا
 نءهىلاىأ(لص؛ل يللا

 (ةطساولاب) الاخ زذتا

 هيل ١ هلوصول اد

 ىلاعت هلوةنم)اليل داهم
 مي-هارباىرنلذكو

 تاوع سدا! توكذلم

 نوكيلو ىأ (ضرالاو
 كلذ اهني ةءاراةطشا ود
 كلان ها1نينةوملا نم

 (هيلا لص سب حاو)

 ةخ_ن ىفاكهسبكىأ

 ةطساونودهناذب ىأ(هن)
 هلاذخأ هناثاك ةءارانم

 ناككف ىلاعت هلوقنم)

 هترقغم نوك-:ىذلا ليلا ليقو) اموات نمىدأ لب ىأ (ىنداوأ )امهر دق ىأ (نيسوق با

 ىلع الار ادمن ال ءهيدنهيبذتاض: أهي ةورقك-الابج ومنوكالىلوتلا نم

 ىلوالا نالد_ثًأوىلوالا نما أامناو ةي”الارك ذىلاعت هللا ىلا م-ْب رقد مه هللا ةمش بدسهعابنا
 بوجولا ىذثةيه-تءالد مالاو اهلعافس<ولقاونلابه-يلا برقي ىلا عت هنافهعابتا مٍوْرل ىذتقتال
 (هةعاطب مهماياقرشءدازف) هلوقهيلع لد اكهفي رثتوهميظعت عم هديك ان ىلع لدي هتعاطد اهئارتقاو
 ناو عابتالاو هقي ريشتىف:دايزل_بوهيلعل اعتهّنلا لص لو. ءرلاىأ( هتعاطب ا غرقو) مهيلعاهماحاو
 مي رصتلاهيفاذ_هنأالاءاو-امهقاقهنع لفغنموبا<اورمأ وه سلفا همزالوأ هعاطلا نمعناك
 هللانافاولون ناق هاوةب) اهمد_ءوهوه_ةءاط نع ضارعالاب (ه:عىلوتلا ىلعمهدعوت مث)ةعاطلاب
 ىقةئءاابهقلعو رمضملاعضو هرهاظلا عضو مومحال هللا ناق راقي نأر هاظلا ناك( نب رفاكملا بحال
 هذ_هفدهعللوأ' قارغةسالاهقي رعت ناكءاوسهللاباورقك مهمالم مال لاقهن كف ى>للةلعوه ىذلا
 ءايدنالا نم رع علم مل_بوهي! عىلاعت هللا ىل_صدخنت موملعو هنعاطب وح وىلءلدأوح رصأ ةداآلا

 ة.ملانمب قرقلا املك نس ماك-ىلا صعد نءةلروف نب ركب وأ مامالا للقندقو) مالسلا هيلع ىمدعك
 هنا راشاةل-ج) ناقق فناتسا ملهلوطا هل قذي لهناىلا اراشافام) ط5 هل اوقهق_صتل اهذه (لوطب ةللاو

 ىأن يحتفي (افرط) كروذنباءالك نهىأ (هنهرك د: ندنو هللا ىلعة بدلا ماةمل يضفت ىلا ع رث
 ىأ (مهوق كلذ نذ) زاك هنالةدارمريغ ةيدعبلافهيقان ىأ(هدغدام ىلع) لدن ىأ(ىدهي) اليلق[ضعد
 رخ ا طسوخبىأ (ةطساولاب) هللاخ نمىلا ( ل_صت ليل ا) مهمءدلر وق نيا هلق ىذلا نيماك-ةملالوق
 كلذكو)ل-جو زع( هلوةنم)ذوخام ىنعملا اذهنا نمد مثىت ” الادب لصن هاوق هذدب اك هليل خ نمي و هندب
 نمهآرام ةطساومهللا ةذره1لصؤق (ني:ةوملانمنوكيلوضرالا: تاوهسلاتوك-!همهاربا ىرن
 ريدغ نمهسفنبهسفن ىلع هلدوهىأ(هرهمس 4 ل_صن تينحلاو) هتقرعاهتاصوأ ىتا اهنوكا تانآ

 ناواذ_هومد هتك نمقلا نيعهآرق( ىفدأ وأن يسوق باق ناكسف دا وقنمزذوخاما ذهوهربغل ةطساو

 لوصولا.دارأن اهنالرهاطظريغاذ هنأ |١ هلئاقىلع ل: ذاميثٌةدهعلاو هلالقانىلاعت هللا هجر فنصملان أك
 ىلالوصولادارأناورك ذاءا4ةمسا:مالةد”الافةلطساو ريغ نمهمالك عامسوهّمد قرهللا ىلا لوصولا

 لديالرك ذا ل اوةبخلا موهغمنيبدارأ نا هنالقرقلا ج,الهنا مث كال ذكف هتدها شدو ىلاعت هللا ةفرعم
 ناب لوقلا ىلع ىنءمهنا هيف نا ماثدث د. ةبالفهءاماة نمّقاذ نسي دارأن او حم>صب سدل لب هءاع
 لبقوأ |ةلطمءايدنالا ىلع هلممزاوج ىلءءانبلالدةسالا اذه ليقهفرعي 1 مالو ةالصلاهيلع مهاربا

 هلا و بكاوك1!نوديعت ا وناك نيذلاهموقعملدحلا قد رطىلءدرو هنأىلع نيفقحلا ناعم غوملا

 هوفعلاحامسم هنءردص دقام هإهللا ةرفغم ىأ( هيرغغمنوكت ىذلا لوالا ليقو) حقنمريغ مالك اذه
 هتالزب هل ياخد اوبال ليال نالا مع زوا>:لاىفامحاص عمل :لاحىف ةعقاو ىأ( عمطلا دح ىف )هنع
 هةقحتل ةيضتقملاو هلةزيمملا لا> الريعتساؤرادلا دو دحك هر طر لاو ني ءدشلانبب زحاحلا دا ىنعم لصأو
 ماللاو ةالصلاهلعمهاربالوقىأ (نيدلاموي ىٌءيط+خىلرفغب نأ عمطأ ىذلاو هلوقنم
 ىقهترف_غمىذلاببكاو) موصعموهالاوه:ءالامياعتوه_فنل اهضهههوقعمة_صقف
 هيلع ىلاعت هللا ىل_صهللا بدم-د هغهللا لوقىأ ( هلوة نم) ذو تاما ذ_هو ةنقيمىأ (نيقيلادح
 ,ةي-نلاب وهاممرد ص: لاموُك:عردصام لك ىأ (رخاتاموٌك مذ نممدقت امهلب اع ارقممأ) منو

00 

 كما

 تدم او) نيدلا مون ىأ( ىثيط خىلر في نأ عمطأ ىذلاو ىلاعت هلوقنماذوخام ىنعملا |ذهو نيد رمان مهنالىأ(عمطلادح ف

 هللا كلرةغيل ىلاعت هلو نم) نيدارملا ن مهب> د نوك!نيحىلارخادمالو فةوممربغىذل ازحانلا ىأ (نيقيلادح ىفهنرفغمىذلاوه

 مظعانءارخانامفطعيفوبابلا اذه ىهتدسانم مدعل ناتعلا نود ساذعل ا هي؟عضبامع.مج نمىأ( رد انامو كب ذ ندم لأم



 ةماعلا ة رين !اوه.صأ مدا : لانة اا نكاوةءعئلاماك : هدأنز :عوئأتي ”الافداللاو مقاول الاد معلا ن اف ردو

 اذهازب تارا داش ةفاط اوصل هك و هك 00 معلب وىلاعت و هناح.س هاو : ىهيىئااهب كالا ةمثن نم ةداتكللا

 هللاىزذالمو هلله تاو او قدر اطااىقام اطمن ك ]قنوت 8 .«مونىزذالو لاقل او هاوقب أموهندب رخآ اهرذرك ذد:و

 ىأ(ةرا ثدلان] بت 2 ىدتباف) هلو قب فذ صالة ىذلاو هى ءةودلاق 59 ىعملا ذهو ىيقحالا ماقمىفب ولط مهنالىأ( ىنلا

 الهلوص>باوج -+عق٠اولا 000 !ا ا اماقلان :لالوصح ىأ(لا وحل لبق)هنعةحاضفلاو ىرخلا ىف ءهف

 «ثالثباىؤف ىأ (ة- :21قلات لم ااو)ل ا ا املا نيت ىفءاجرلاو فول اند نوكمقلامةتسالا ىف الو لال ىف

 ىنلااهيأاب ه ]لية تدم 4 |و او) امال_بوادرب هيلع تناكف قانع عرو هلالي : عقد ف ىفناكىأ( (هّللاىىس>)رانلا ىف ؛هالأنيح دو رمي

 ىديد-أ لك نافل بح انأ لاقي 2 معا نمو 5 5-2 لوق. نمنيباشانوناقرقلاهج وو (هتاكبح

 لامكلان نكلوهلاس هلا مدقتملا ىوسذاه: مهر - :صاملإ_بوهسو ءاعىلاعت هللا ىلص هنا ىل اةراش و الا قواطع ة:ىذتَق 9 2-2: دة ماا |

 هوبعانأهللالوةينأوهأ| ازنلاقو ةيديد لا نمهعج رم تازتاملاهيلسو هي !ءىلا«”هللا قص رساذإو عوقولا مدع ىفرخأ لب
 قرفلا يمر هنمفرط مد2:دقو ريفا ىف طودمةد' الا ىلع مالكلاد ضرال هجو ىلءاسعملا تح
 ى_<4لوقني عقوام ىبذعتالو ىن> ضغتالىأ( نوثعس مو: ىفزختالولاة ليل او)ل اقف اذهنءاسي رقرخآاةرفركذ مئاضيأ

 مدا ا 1ك اع ل را ل يهارب انا ثيدحلا قدرو هنا لق -ةو ةمايقلا مويىف
 مالسولوالافلاقثيح || ا نيبم عب_ضوهو ةمجعمءاضو ةيتدت ةانثمو ةمجعم لاذب اك ذرز آهّللا خم مف ىفز كال نأ ى ::دعو برأي

 توكموب هدلو موهيلع نيح س انلاهفرعبال ىت> هتروصهللال وك رانلا ىف لي و هركذ ةءاريفك مدق ت#الرظنأ هالاقيق

 قلاقوامح< ءعس موو ]أ هءقوراثلاىفا- دا دو هلك لعن هلل ىل_صىنلا ىوأنا هن هنمو ل ع لاقى وأد

 مون لعمال ١5 قا | (ةراشلابئدتباف ىنلاهللاىزخال م وب هال مق) هيلع ىلاعت هللا ىلصان نئأ(تدبحلا وز هأي *:

 مووتومأمونوتداو | م5باذعلاوه سا ىزلاو م-ممهريغ هل أسم كلذل(لاوت_لا لبق هركنامةي و ريهنعىزملا قنب
 ناموا القبأ ةعلاك هن مالوأ هال ؤملكبةحاضقلاوهاعاوهني عار ةةراتلا لخاتم ل ير هأوقىف

 اذ_هىلوالا مالا لال او ) لا ةفرخ ؟اترفركذ ملاذ - هدعبةراشلا:دئاناقماذ_عوهبضغن * همم أدللا نالا

 ءداهشهنال لضفأل ا ادري هما 2تناكف راث !|قدأق ![ني> دورغعمهجدقكلذبدار 1 ءالا عع ناحمالاو ىه (ةنغاىف

 ه”مالس ىلءىلاعت هللا نم 4 لد |عث هللا ىل_صانيدنوهو( بدعم او 9 كروم أ ع .جىفل فاكو+ىأ (هّللاىسح) لاووامال-و

 0 خب هتالاح عيجف هللا د اعك | .ااطكاذلاو سوهيلعىلا عت هللا لص ىنلا نأ ىنعن ( هللا كبس ىب :لاابعأ اي هل ليك ] مل_سو

 نءهيري هناففاثلا 0 لاقل ءااو)اس رقهعم. اك ل والا فالك :ررةمةققجم هلهتءاقك نوكتف هلدتلا هلاقا ل هو هل

 1 م 0 0 الاىلا زا#عاممردص: ا عال" الا نأ ريفا ودصالمجا ارك ذىأ(قدصناس 1

 هلا قم 0 ا 2-0
 7 ان هللا ما أب د رعمء همهءيضصل 2و مدن عح ى 2 ءعدرو هكأ ل_دقامدعم

 ادب 0 زانايباذ_هوهنم(لاوثسالب) بدبحلا( 0 ملا
 دع روك فان ١

 قديح كا 2 ايسحاد عب دود عع دن :>؟ ى 1 :جا(م انصالادّهعن نأ ىبد وىدنجاو لاقل يل او)الوأ هيلعلاممت

 | ههه كح ها م لطم 1363 ---«كصط سكس <

 رو-<ه.الو

 دةهنالى كن 5 ملضفأ ١

 ماتم ىناكو هانا طقءاعملاو ط اسدنالا ماقمىق ناك ىسعنالا هي دقديأ عم ل_ضافلاىفد_جوبالام لوضفملاىفد_جو

 نءوءانالا ىةيصءعمبيل ثي >ءاددنالا قىلاعتو هنا -.سه ةكوه ماوأكع اهتنالا قه :عق لا ماةق هنأ !لكف ءانقلاو ضل

 ءانن ىأ ةحسن ىفاك نب رخ" الا قىأ(قدص ناس !ىللء>او لات 2 و)اذهه- عملا ماق4_سقن طظح رت نموهلهننا ناك هللنأك

 اويتانتن نأ نون م.عوهيلع نون ةمو هأن وب مهوالا ةمأن ٠ ماك 5 أك م>حدسأف نيدلا موىلا هدد ْي < نويفال» زارك د دو الرج

 رئانلا قوذىأ ا(لر ؟ 5 روهأ ل .ةبدبحل او) ني-ةحاللاو نقب - !| نمةمالاهذ_ه نب رخ" الايدا ركلات تان

 7 ماع ىلاعت هللا ىل_ ص بدن .كاىأ(ىطعأ) اهرو>رو#واهرو «ةوهدنحرأ جشأوءشر قا .ىلعاب وتكمل هرركذب انورةمرانملاو

 ( مانصالاد عن نأ ى 0 ١ و ىدنحاو لاك لدا جاوز لابقتسالا ف مالت اهيلطيزب ا اةوعدجأو(لاؤ كا ,)لاحما فلانا كلذإسو

 روموظل ردن ءادت ل هئاع نإ هيلع قصر :> هءاصأةةئيدا ارأو وىدأ "راجح ةفلور ف ةقاءذهوا مدابع نع مهاناو ىقدعبىأ

 هظعحو هللا نيفوتيدايدنالا ةمصعٍنا ل٠ ءامياهيقو مداؤحا ضعد نمرقكلا



 نمىأ(هللد .ق سحاو)

 2 21 دا

 ىل هايدارملا لع ادا
 ه-:هز قناكنمتنبلا

 ملسو هيا عىلاعت هللا ىلص

 كقول

 ليلا داذ_ههحاوزأو

 مح رانا التلال
 كيل ءهتاكرب ومتلاةجر
 أكنانهنختدباا لهأ
 لهأ ة مسن نيب راف رك

 2 دانس مل تح

 ع دفو) ل لهأ
 فاللا نمىأ(هانر كد

 اموةمغاوةل ل ارمسقت ىف
 ةقرعملا لهأ نهردص

 بادك أدص «ىلءهيست)

 ل.ءضفت نم لاةملا اذه

 ىأ(لا او>الاو تاماعملا

 توافتو لاو ةبحلل

 لاا فاح مم لك ةبنرع
 داضلابو-هول ”اذاو

 قاكةلههملاوأ ةمدعملا
 لك وز ةعادخلا خلا

 | (هدلك اثىلعل مع

 هلاح لك ا شن ىتااهتقد رط

 ىلعو ل الضلاوىدملاىئ
 عبط ىلا هتلجو هنداع

 لاوحالا لئاوأقاهيلع

 نماماقىلاعت هللا لاك

 نيد الا قنا و ىطعأ

 ىدهأوه نك ملعأ ب رثز

 أطةاوهنعوىأ(اليدس
 ناح.ء._بفالءلدواكل م

 ارب زء ابي هم.زعجدارأ نم

 اليلذانمهم هريص ءادولو

 هلي ضقت ىفو لصف)
 ) كوه.لعمل اعت هللا ىلص

 هلم اري قئلاك (دومحنام اتااوزدودمملا» اوللات < ىمظع' اىأ (ةعاقشلاب) هريغىلع ىأ

 قداس |اهلوقبدار مانا رهاظلاو | :ءكتامس رةوهوةلئازأات اجو لاوحألاو ةتباعلات ع لا 1

 0 00 ال ا دلال سر ست هاد رامز تنلاوم "م كو ريع

 . 3 هباصوتي دا رمان ال ءءاع ءدىلاءت هللا 0 ا ا ا سالو رو كلذممردص: الناناب ونعمو

 وه(سج رلاعذع بهذي ءلهللاذدب رباسعا) هليملاعت هللا لاق ىأ كي :ةسبحلاو) م هظفحءأي ةثأو ىلاعت

 صار ءالا سندبامو ب وثذلا ن ,م.كظف>نابكهرك هللا ىأاعرشوأ الة عوأ عبط و كا رم يا

 حاورالا ماع فولزالا قلد م مهنا ىلا هواش اريصخأ هنأ عم سهذا لقي 1و تبهزيل هللادب ربلاقو

 هللا ىل_صءدالوأ لله«شقةوءملا ثدب لفها ار 1 وأ ءادنلاوأحدملا ىلع ب وصنم( ت بلا لهأ) رذلاو

 كت ثلا همع زاك نم عا و ةمطاتو ل "الذ ص:دالو هيراقأو هعام أو هناح وزو مل_توكم لع للاككت

 نب وادب لك ىماعازهو مان_دالاةدابع ون هصاصتخال. :وج ورم-هاربا ىق>ىفام غلب | ذهو

 رهطاو هلوقب هرعهطت قت لا .مواقت 1هنعمسإك هد 5 ؛هلمشن «لكلورما# از_هد 2هممملا صاخ ةلاذو

 را حا وداع لانقاص ئبنلا فرش *ىلعلدد ان ءادلر وق اير لكنا والو ارمهطت

 تبديحلا ظفاناونعا,يفرك دي تان" الااح.سالة1- :#اوةدءملا نت م , ه]45العالو هرهسغ ىل عهد 2

 د_صةمىلعهيبنت)ةج ردعفرأا أ ىف فال اواموقاقت ثاودل وة . ل ريت نم (ءانرك ذاك 2
 لوعقم ىنععىتاب لعفمنالدو صقملا ىنعع 00 ملا اذهلادكأ

 ةياصأةحرصمةراعتساه:ههتراعتساب ناكملا مسا نءوأردصملان مزاحم وهوأاردانناكناو 0

 اهمضد ومايقلا لك وهو ماقم عم - ملا مصفب "تاماةااودصقلل ناس .(لاو >الاوتامأةملال مضت نم 0

 نوكيرت انه ماتلامدا 00 هدا رطال ثنا عيجدعجو ةماوالا ل <

 ىت->ةيدو.علاتاحردىؤفةي رشدلا صيصحن نمنع قت ربعأو ءاوالاو ءانكالا نم ىلا عت هللابفراعلا هيلع

 تامأةملال يةوليتاانهدحاوىنععسدلو لاو>الاندار 1| وعل قرت لول !عالا ماقملاىلا ىق 3

 ةبغاو ل ناعبىلعلدالاث_هنانممدقتاعباوج وهوكروفنيامالك نمدصامءانرك ذام
 عج ريقامهقصوت وات نأ :دوصقلاف ل !ذئاو بربحلا تاذب عت ناو هناىلاراشافهدد دب وهىذلا

 لهع لك و) جي ولتلاو ءامجالادص ب نهمهنمو ع رصتلا 1 مشان «مهنمنافامنايب ىلا هاقأم

 لك لقى هوى دصم || مم سد“ ةاىتااة الا اًثااواهرات<ةقب رطدحأ لكاىأ(هالك | هن ىلإ ع

 هيديقديقوهو لاك_ثاع 5 رلا لانك ىهو ه-ةلبج وهةيجس ىن_هعهتلك ا ىلع لمعت
 اك طا تاكشلا ةيساتكلا لكش ه_:موهيحاصل نم ل ةاهئالدءادلا

 الاصبا ار | مرن امس 0 «ملعن هللاىأأ (اليرسىدهأ وه نول ءأركب رذ)هلوقب را دل

 ا ظنرو مآ ىلع ىنبم ةمغ اولا لو دشن ىف باسلا فال نا ىلاريش: ةءادهللاداشراو ىلا ىلا
 روف نياهرك ذامةياغنا ىل-_قدقو ىظفالاك فال- *« نال .هدحاب م زك مهن "مف نقي رعلان هلك

 املرظنريغن رههباذدح ىمال_بلاوذال_صلاةي ءاعميهاربا ىلءل.وءيلعيلا«تهللا ىلصانييت :ليذ#

 تملعدتو ة 4 + زوحلا مق نيا هرك ذاك هللا لطف ىكلاوةغصلا ىلعة فعلا ليضقتن مدل ءمولع>

 هذ ىغلامكلانمدقدقوهيقام

 دهعلل قب رعت 01 نا(ةعاغشلاب) ريغ ىلهءاقمقعفربلسو هيعمل عتهللاىص (هليضفتفلصف)

 نومها اقل ارو مه -هأا هللا صاخ ىتلا مساك يح ظءعااةعاقثاادا رملاو

 هنكاود#ةمارك نمضت, ماقم لك دوملا ماةملاو ماعلا ىلع صاخل اف طءنموهفالاو ري سقت فطع
 لي ةفلاوقأهث-.ىلءعىطرقا نع داع ن اهرعلا هلاواكهيففاتخا هدارفانهني_عمدرقب انهصخ

 هللا ىل-ص سلك نأو هى وو هل.ةامىفان:الوهو د اءاولهؤاط ءالدقو ةعاام ١ !ةماعلا ةعافشلا ىف

 ليقو هلوأ نم م. هوهيفامىتاب وهيفاوذعط ثيدح هيف لةناماذهو ىسركلا ىلعهللا عم 0

 وذ



 موق ذأ ةعد ١ رأ عد داره ءاعشوهلمقو رابتمراع ١١ لهأ ضمد جا رخال وه اج وع 020117

 ةالسصلا م اه ءومموقي م مهاربأموقي مممال لاو ةالصلا هيلعل» رعجس دقلا ح حوردل

 ترمس قه وعق_ثاسمر هك أى :دعبدحأ عغشدالو عم ثف سو هيلعىلاعت هللا كصدجت موقيرك مالا

 عاسجالاب سو هيل عىلاعت هللا ىلص هل ةمب ا ةعافشلا او ل» ءرهج نهيب رقآأن وك ماقموهىلق قو هن , الا

 ةدارزل ةازتعملاد_:عو ام ها ةامكلا لهال ىءاش-ث ثد ,دحر ئابكلا باحصالة:لا لهأدنءابناالا

 ىر زاعمد اةساوأهرهاظ ىلعادو هت هنوكو لوصالا تنك ىف ل اضقم هم .اعمالكلاو ماقعلاءردلالب اوثلا

 ىلع الاده_ثدسا موسما رالهءس :نأ د .ءىلاعتو لرا بث هللا لاق ) دو دو«©#ه-حاصىأ

 اا «ىأفوذحءةيقر اظاأ ىلع وضم 9 اًةءودومحملا مأقملا هب رمسقاس ماعد 5و هلاقام

 ه.اعىلاعت هللاىلصهدومل+ و هوشثلا ءلادجولاامأو م أاّمما ذ يرد ,لاحوهوأ انعم ثعبي نيمْكب

 نيد مسا لعيرتسادم الوان لاند اجو دجال لاو لاو سر علا ىلع هللا عم مم-سو

 ىدعي وهاضدأو هب رسقي ف يك ةهد_ض سول لاو ةءاقالاوةراثالاوهثعبل !ناامءهوج ورهدأسو

 هيلع ل دال *هوادعقملاةاكلذك ناكولواماقملاقهنااضدأو ثودحال مزاملا ى هانثلاوديدحتلا

 ىرتسازرعلا لع لازلاك هلوقك هراكتلا نمولثهو ىشقرط مدح[ ءاورمن اذه درو كالا

 ةعساوةجر ىلاعتهللاهجر كلذ قداح وهرك :مىلعادرلاقو ىزطةرادلاهححص دقو

 هله ست ىطصملادجأ ىلا

 هدحفالو اًضرأ شرعلا ىلع هداعقا,ثددحلا ءاحد_ةو

 هدسقن أم4-ِق اولخدنالو 0 ههحوىلع 5-5-- اورمأ

 هدل_عقب هنااورك كَ : الو 0 داعاو 2 او 5 : الو

 هلاثمأووهلب هرهاظدار ما سداةهعمدنا هلوقوهللكلذةبذامأو هنم عذامال سو كد لع هربا ىلص هول

 بوما ىرتلااهانعة وحتلا بنك ىروهشماهاعواهانغمو ىجرتلل ىدعو ةرهثك ى هو ةلوام

 هعوقول مزح ىأ ب باح هنا اولاقدنا نموريعاط تو اعلا بص هنم جرتلاوهوركملا ف فامق_ثالاو

 ىفاسغلا ىلعونأ تال انري_أة>-ذىقو و(انثدح) مالاكلا قر رقت ىده- لعب <الوللاعت هللاذا

 ماب نايج . وهسيلع تازنن ميلا نم ةليدقه.ىم تل صالا فام مان اغو فنصالا خيش( ىفابحل

 دجأ نعةعافشلا ثيدح

 ا .-وبأو كلام نيا اهم س ادرالاداب ,دادش نز و.ةيتحتل اةأنملاءايلاديدش دوةحوتفملا

 روم نمضىفانئاكارابخا ىأ ة-هفاشملاب سلرامخالا اذهّنأ ى لا: راشا( طخ ىلا ستك اميف)ىلاعت
 نسسدحلا٠ نهري 0 :راحإلاو لمخلااو ونةبامكلاو هلاوم 5 ثدداحأو رخآ

 .*ا(غوأ امذاحه-تاكءا وسنيحيحصل ا ىفكلذ عق دوو لوصملا س>اصو فاه مسلاكلوصالال_هأو

 نان )لاهم جرتوهركذ قداس ا( ىذاقلا هللا دنع نبجبارمس انثدح)لاوهطخ فرعنا د طرشدإ||

 هل - تتم دقن دةوىز ورا ا(دب زونأان:دح)لاوهتدسن ىلعوه. اعمالكلا مدقت ىذلا(ىليصالا

 م 1| ىرب رغلا( فسوب نيد هانت :دحالاو )اح را منيف سو نيد# نب دغ+(دجأو أو)

 اك ١> لاومد- لو ةوىراخبلا ح. يدصلا سحاصةئ_لا ماساوه( ليعمسا نيد عانت دح) لاق

 ددرتلوةنممل-ءءابل !فرغذقوةزمملا عتق نانأ وىوكلا ىدزالا قارولا ى>-اوبأ (نابأن بل رعمسا

 لاق نم مم-(ممنا هيف فالألا تدسوهمدعو فرصلا هيفمهضعب زاحأو مهضعب هقرص مد عوهق رص ىف

 حيضوتلا تبحاصو للام نياهنمزجو نيم ٠ نابأ ىىذاسن اا ةوهفرص ني عميق لاعفهنزو'

 | نعمل عفا هنزو نا ىلع ءاني رو ها ىلع سعب نبا هلقثو هفرص مةمىلءةاحنلاو نوثدحملفارقلا لاقو
 مسسمسام ممم ممم ل.

 ثاىدع ىلاعتهلالاق)
 كميقيىأ(كب رتمعمس

 هدمح ىأ(ادوئاماقم)

 نورخ الاونولوالاه.ف
 ىلءونأ خيكااانرمخأ)
 نيغلا عمتي (ىناسغلا
 نيسلاديدش نو ةمدعملا

 أ 3( :ايما)ةلههملا

 ةينحدلادبد_شنو 0 4

 فاكهيىأ(بنك ام
 وأ ااسرعوأ (ىلا)ةخست

 ىأ(هط+)ىلاالصا 0

 حمس مىذاتلانافد زاحا

 أ (انث) امش هم

 هللا دعني حار ء”)انثدح

 د# وأ انثدح ىهداقلا

 6 زوبأان :دحىلرصالا

 (دجأوبأو) ىزورملاىأ
 ىأ(الاق) فاح رحلاىأ
 نيدجانتد>) امهزللك

 ىربرفلاىأ(فقسسوب
 نب د# نيد#عانتد_>

 ىراخبلاىأ(ليعمسأ
 نب ليعم_ساان:دح

 هيقوةرءشلا حدب (نانأ

 دوجالاوهمدعو فرصلا

 قحسا وأوه فرصلا
 ىورىوك ىدزأ ف ارولا

 نيعم نب ا

 قاخو متاح وأو ىرادلاو
 لاووةعاج ودجأهقثو

 لاقو قودص ىراخسلا
 هركذ عيش ه-قوريغ

 قانالوهت لقىلحلا

 اود صهنوك



 هللا ذر رعبا 0 لاق) لجعلا ىأ ( ىلع زي مد آ نع )ثيد_-ىفالآ ة 4ءذ را أد نيم وهمت :اصو: اك : (صو-الاوبأان" دح]

 انوو وهىأ(لوق :امبمءىلاعت

 ىا أ (نوريصي سانلا 3 1 اا واما اتا زر اورو تسال 5011171

 م اعل مون) 00

 3 مذيل عطب (ىثَج

 ع انو-نارو صتم

 ا موه

 5 5 >9 رعسكست 0

 ءادهنا نود والام

 2ك 2 يي

 عج مهضعلوتامأو

 نو-؟يىذلاو هوىلاح
 هتك رىلءادو تعم

 نال حص,اللب د_.ء.ق

 لد ءقىلع عمج الالعاف

 ايم
 دود ما مومضه

 تاعات#ى أ رخ الا

 ىقو ةو-ثج اهد>او
 هت ديد تش ئرحأ

 نمو هو ثاج عج
 هنو كر لع نملك
 نملوأانأ ىلع ثيدح

 ني ة-هوصخحالوُمد 2

 نو ريص» ىأهللا ىدم
 نيمصاخ:«تاعاج هيف

 ا ا
 ةمآ لك ة-احةمأ لك

 وكهو ايساعك لا عدت

 ةءآلكز هل مكن ا

 ىأ (نولوقيابيدن عسكك
 م4 ءامساب هما أمد الزمان 5

 ىأ(ان اعفثان الفان

 | هللا 0

 بارت ن٠ عمجام ىسو
 ريعت سا مث هوو
 ثيدحهنمو ةءامدال

 نا لاعوأ م54 ىقنوك :ىأرلا لءق نم هل“ ملاغإ 0 1 2

 هحيحصت بج وْكلاذك ناكول ب 2 .مامدلا لو" يلا بأو سا.ءعاا ف ا الل ةلدك ناكل امال لو مدنا لس قلع ةنأو نناعلا فالعلع لعافخضوأ

 ىقاكهفرصعيحصلاو همد_ءوفرصلاهيفز زوج هنأ مسح رش ,ثقولعالا وصولا فوحالا ل عقانال

 انو رصم هيد> وك ةنرعلا ملاك تعبت دقو سل ةهفرمد مدعلوقأ كك نيا مزج 27

 ىمااءاطعىأ 1

 نابأىتب ودل _ا| قت وذ 7 مكىبلادج_بمفرعتأ

 لها4هلافو

 ناديلاىب :ة:؟هذااب دع رعأ 5 ملوىد-عر 1ع ىدقن ىف

 نانأنمورئانأاليتق فرعأ 3 1 مىلظ

 ماماو هوناتأوهةنانأف رص نمةغللا ةغأ ض عب راقأ ذلوهفددرتلا هجوالف ىصخالا #كللذريغملا

 نيته ةداصوءاح(صوخالاو أ انثدح) لاق نازيملا ف + رثو نيةثامو ةرمع تسكن مدس قوة

 1 و ورلاةَعْدلا مامالا ريغ صلب مع اس نما 00 مالسةمسأو

 (ىلع نيم دآنع)لوالا ح..حصلاو تلا ضف نيكل م نيفوعدهم-دال-يقو ةرككنلا اتتكلاب اد هإ

 رد نبات عمسلاة)هرغو ر عنيا ن ءىورت دات :لافعتاا لكلا

 اذه ( ىشمجةمايقلا مون نوريص» سان ]+ نا هنأ ؛مدق: دقو ةاحتلاهشباكلوءقموأ لاح( لو#يلا )امتع

 عو ى رااك> هلدي5 ىأر اللاحم الامل ثءو رع | ىلعافوق ةوهري_سفملا قىراخملاو م

 ل سر نال رضالرخآ ىلا نههعمس هنوكو هد اعلوعن الديعب راتكلا لدأ نههعمس هنا لامم>او

 هلال ثحهيفو ثيدحا حاطص فة إب ةو لوصالا لهُ ءاتاعاذ_هلوقأ ؛لو.ةمىلاحصلا
 هدير جملا فةنسوأن اثك ن ههطمخة دان وكي وأ ةعد لاس تكلا ارق :نعواعضا |نوك نآزوح

 ناخب لوالا ثاث.ةوثج عج اضيأهم هج امسك وجونوةمرو هقمملا من هدد ىخح 9 ركذاع

 ةهدانةعاجةمأ ألك تاعاج نعمت نأ دعانا بع ريعدتساف فعن نطو .غاموكلا

 ىراخبلا خسن ف عحصاذك هناودملاو ملا مذ اجى ةارعلا اوال نءزاهريااىورو 5 ردا ايدل

 كراءلاوهو ثأح عجءاي ااديدش دوه اارمك و “ا م>-ىورو ريثالا نيا 0

 هأوقد# اجه 1 ا ل ساك< نارمهضعد: ليقوهيثمكر لع

 تكرالاوثجاماذا ةحاو امئاتةدممهمصاخأ

 ليقاك لعفىلءعمجناللءافناهياءدربالف ة 5 ءاورلات اذا سا.قلا الخ ىلءعاذهوهيفدهاشالو

 عفشانالقاب) هءاااهمامضناب هإةعباتهعمز وكت ىألوقي لعاف نم هلاح(نولوةيا ريد عمت ةمألك)

 يح صال | ىفمهبرد: ءمه عفشي نا هنولمس همسارأ مدت :ةمأ لك ىدانت ىأ (انا عفشان العاب ةاياخأ

 13)52ميجيف ل درلا نمهريغل نوبهذيف مدقت (مهعاعشلا لعرد ةءال هنأ مهممح مقر رك فقوملا

 د_>اودعي د>اول ماوسو ممالاى تنم ىد ىأ (لسو وهيلع ىلاعت هللا لك ى :| ىلا ةعاقشلا ىمت" 21

 ثيدنحما ىنف هدعافش لقد 0 وم ميحيف 5 هلو .اعىل اعت هلا ىلدهلا وحلب ناهي ءاغزنوك

 ؛لاقي [كىل_صتو علمت ىمبت رد ىد٠وكالذب اهيفح رصرخأ ثيداحأن هوفقامساان ا ىل<ىط

 (كلذاف) رخأ تاعافش ل وهي .اعىلاعت هنا بص هانا مدقت دقو ىمظعلةءاقشلا ى همز هو ىد دقرتمالا
1. 

 ىلءمو بصل مولا كلذ ىف ناك ىأ(دومحملا ماةملا هللا -ةعمب مون) اهعمامو ةعاه-ثاا نم ركذامىأ

 ىمظعلاىأ (ةعافش | ىبتنت ى> ]افتح للوق وهودحاودع.اد> . ةيقرظلا

 دومحما ماقملا هللا هةعس) للا نا ىاامسللا ىف : وعئرلاب(مون) تقولا ىأ (كل دة سو حراس اوس ونال 0



 ديرب ىأ (هلوق ىنعي سو هيل عملا ءثهللا لص هللا لوسر | معلثس) ىييمااو لجأ هاوراميق ىأ (هن ءملاعت هللا ىذرةرت رهفأن غو

 ىع) لاش: نااباوج ل سو هيأ ءىلاءت هللا لص ىنلا ىأ(ل اعدادو تامة مث ؛ركئعسناىدع) هلوقى هدأ |معربمذضدورب رهوأ

 نوي نادعبالو ةماعمةوملا ل هال ىريك- || ةعافشلا ماقما بدار ,ملاىأ(ةعامشلا

 هنعهللا ذر هرب رهىأن كورا ارو ا اك هيهصتغاةصقلا لعح عفرناؤ ة.قرظلا

 ىمعهلوق ىنع) هلوقبهيلاراشأ اك ةروك ذملاة م" الا نعىأ ( وهيل هللا لص دتلالوسراهنع لس
 قيبلاو د_جأهاورثيد-ك ا اذ- -هوةربرهىنالعمجار ىنعن ريمضو(ادوهئاماةءكبركةعبي نا

 ةعقاولاىمظعلا(ة-عافشلا ىه) لاوئسلا نءاباوج ل-سو هياعىلاعت هللا ىل_صهللا لو سر ىأ (لاَف)
 كلوعك ةعافشال عجارى هريمضولوالاوهروهشملاو راغلا ا

 اهنا دا را ل .ةوأ ممدوهةملاىءماادار اانا ىلعزود لانة" االوأريخلل هياعر ثناوما ةللوأ احلا هه

 ران دل (كلام نيسعك ىو رو) اد جفاك.ةوهودومهللا ماقملابىمسملاموهلا ىقةعافشلاىه

 هللا بانو كوست ةوزغق توعد ل واللا سلا اوعلْت نيذلاةثالثلا رح ىادعلا
 لاقهنا (مالسلا وهال_صل'هياعهنع) ادن.ملينحنيدجأءاورشي ,دحتا انهو ناركلا 2 0
 (لدىلعىمأو انأن وك اف)باس-للنوعمت < ئارودقلا نم و رخادعب(ةمايقلا موب سانلارش -

 لالت و لذات هعجوةعفن رعةيلاعودغو لمر وأ بارت نمي اروهةدد_ثممالوةحوتقمكر ةوذهاذدع

 وادوصق! نام هلاك لاعناكميدريغتو لمرلا نم موك !اوبارتلا نمل ثلا سوماقلا ىقو ردان

 ماحز نم مهصياتىف م- -مفطالاوهممأما مو ملسو هيل عمللا ىلصهمأ ةمءالعاىلاةرا تا هق 35و حمال

 ةمامعلا ن من الا فارشالا هس اس انةدسا همقو )ع | ارخخ و[ >ىلر فو سكي و >هثممو فقوم ا

 ىلص ىنلا نكي ناو مهريغن ءمحلازع. ةفرشالان اطاسلا نمز ىف دحام كلذ ن اكن اوءارمغ خلا

 الاوز يمس الو نةيلاذو رب نهدي د ثق ةمبةلكلا وول قدان :اصفعكالذ لعق سو هيلع ىلا ءتهللا

 ىلءلل-تعامهمم لاك نالكلذ. ىمسوةئاطد هد ->اوبوثوأرخ الا قوق اههد- - نيد :ونناك اذا

 ىلاعت هللاىلص هتوسكوةسفنلاةو سك ناظم ىقعاش مثامويط لاك نيديدجا م هنوك-!وأرخ ”الا

 ثيد#لاىف ه.عرصتلا قايساكن هزل مال اوهالصلاه اعلم مال ميهارباةوسك دعب لوهيلع

 هلعئامل ء زها فاو نسحأو عا وهيلع لاهل لساني ةل>نالدم ع ه]ل مضت هد 5 ١ سلو

 قسأه هزودل>هآل موديل عىلاعت هنا لص ىنل ارمساءهلةب ,اعروراما كد. ليلا ارعزيحدو ركدب

 لهال ةعافشلاو هدب يا ملوهجأل ءانبلاب(ىك نذوب مثل دب ا

 ف ةثالدماحع هللا دج نم (لوقأن اهلا اشاملوتاف) راك عفشت عفشاو لق لا ةيفني_هجأر شحم

 ىرطلا سخن |لازاكىمظعلاةعامش ابهر سقت ىف ذأ ءالاذهو(دومحملا ماقملاكلذف) ى ماعلا ةعاقشلاو

 ق(امبنع ناار رعنيانعو) هرخآ ىلاثيد_كلالوأنممدقنام ع.يجملاةراشاكلذو
 هللا لص ىنلاىعد (ىثميفلات) هلوقور د2م ىلع فوطعم (ةعاقشلا ثيدحرك ذو) هقأس ثودح

 2 + [ىت> ىثمانلاقةءاور فو (ةنلا) باب(ةقلحتذخاب ىح) رك ذهلوقن ملدب سوه ءاعملاعت

 2 ل دحاومدقناك ةغللا لهأ ٌصءدورك :ًاواه-:ةزوجوماللان وك ب ةقورعمة قا او

 قاطم ىنعع وأ هرهاظىلع مويلاوةقاحلابذخأو توه !ءىلاعت هللا ىلص ىثمذا مون ىأ (ذةمويف)

 5 اةلاىلااعدا رريمضلا ان

 ريدا رام ةعأب هشدن 'انو

 نيبعك ىورو) ريد
 د-جأهاور (كىأ(كلام

 ىلاعت هبا ىل_صهتع)

 سائلا و سو هيلع

 ان ءايقلا وي

 ناكهىأ (لن ىلع ىمأو

 كرذوسكتو) عنو
 هل-ءل (ءارضخ 0

 ةداعسماةمىلاةراشا

 (ىلنذوي مث)ةدايسلا

 نا دس عدلوقلا 4 ىأ

 نوةطنءاواك امى الا

 نا هتلءاشام لوقاف)
 دمادث ن-مىأ (لوقأ

 قلألا ةءافشو ىلا
 (دومحما ماقملا كلذف)

 نءدر وام ىفانيالادهو
 نادهاج مهنم موضع

 هللاناوهدومح ا ماعلا

 ىل_ءاد_عهعم ساد

 ثيدح هدر ء واكه رك

 ل اوقدنان ى 8 رقلاةمقعت و

 حصنا هناو بيرغ
 هسا 3 !ىل_علواش

 مم هنك_ثالموهئايد أع م

 ريلاد_هعنبا ملل

 هله ام ىلءه تماس رق

 ليوا هناد- ةوىلكا

 كديدسرمغ املا نعديعي
 ذارملا لإ ؛ مارا لوصح ىف امم ؛ ركشعسنا ىدسع ىلاعت هلوققنآ رقلاىقهن(د- ءوىذلادومهللا ماقملا هللا هثعس) تقولا
 222ئ2222225295959595597292دز22د>-_- 9 لب

 نيس سل 0

 ديونامايسو ىرىمنا ىموملوقك هيررملاةبترعف هيل نعل .اعىلاعت هللا ىلصهدارغن :|ةيعملاب ) تاق 0

 لاق) ىمظعلاىأ(ةعاف 2 .دلاثءدح كوز اور فىأ( ام معىلاعت هللا ىذررعنبا نءو)لم صغتلا ماقمىف لي . واعلا اذه

 ماقال هنناهثعس) ددنش ىأ (د-ةمو فل حتقنو ماللا نوكس ةنحلا ةقلحيذ خاب ىح) سو هيلع ىلاعتهللا ىلصىنلا ىأ( ىش بف

 هرادف ىف رىلءنذاتساوةب ءاور فو ةمايقلا موب هميقي ناىلاعت و هناح سهلا دعوىأ ل وءفملاو جل ءافلا ةةيصد(هدعوىذلا دوما



 ماقملا اذ_هولافادوثاما كبر ةع.؛ناى.عالتناىلا عذبنا هللاءاشام يءليقاد_حاسشعتو هر اراذاز هعمل ندُق
 ماقلاىأ (هلنا مسوي اعولاحت شا لضاخع] ةرتغودجلأ» اء داك(منعدلا عن هللأ ىدردوعسه نب انعو) كدت ءدعوىذلا دوم

 0 (نورخ" الاونولوا اه.ف)ه انهت ىأءاع | ل وعأ ملاح“ هب (هطبغ ةيتلاد .2ه4هوقبإ : الامام سر ءلانيين ءهمايق)دوعوملا دوم |

 0000 دو رمل 1( نا راخلا 0 ءوودتو) ة كح .دسوأةيقر ق روع ااهلعجو هبىحدلا ل- صأ

 م1 م هريغلوةلاص | ىأ ( ى 0 .:عفشأىذلا

 ناكوأ هروأكه زعم :اوهن

 ممل سب
 نبان-ءعو) ىعاسساالا

 ىلاعتهللا ىذردوءسم

 00 !ورام ىلع(هذع

 ىلص هللا لو سرا هلأق 5

 "م - ىلا +_ىوهمل عىل اعت هلأ
 (دومحغا ماقملا مال

 ديك ا ولام

 ولا ديرو ارمخىف

 ىلا تلاوعا لاواكمح

 د_ثرعاذهو لاق مث مئات

 رم مهلا زاوجيلا

 فالدالو

 اذا راس
 اوفا مل نيكراعلا صدد

 افيول ازد هيك جذل نام

 (وهامو ليق) اهتراقحل

 هإل_ةهتءىرادالو

 لاق) دومحملا ماهملام
 بصتلابىور(موكلذ

 :كتراخصم فرظهناىلع

 نيودتلاو عفرابوتل املا
 هللا لرخي) هيقردقيف
 (هيسرك ىلعىلاعتو كرات

 هيلحةك هءاعىلح::ىأ
 وهو روطلا ىلع هناحءس

 ملسو 2 1

 فرعنا اولا

 اود الووكرد أولم هتان مم فام انك مولا هلدمأ لكلا لعد وأ عمت

 200 سس سس سنس سمو

 اذاةنورخ ' الاو نولوالا هد هلم ده ىماءااة-ءاق_ثا اقلك زعل هيف عفش ماةموهو ادو# |

 ا 0011 دراي له ىلا جعل لوالا هوغو لو تحال سعد هووشاذ عد
 وهو ةنملا ناي ةقلع مذ أو ةعهفوقوا:هدوم لا ماقملا ل_قواض: أ لعافلل هؤاني زود و ماقملا ىلع

 ىقلأ مهادعن ءنال1<:3لهأونو هاسملا اذهىلع ه|نودماح اوهعموه

 (هنامال أ اوةالصااهياعهنع) هنعىلاعت هللا ىذر (دوعهْنيا نعو) هلمأ

 نمهاهلذديقهعتفما ىلعم

 :ورع اري القنا ذاهضراعلا
 مايقلاوهماقملا ن اهرهاذغ (هره-غهءوةيالاماقمشرعلا سمع زعهمايق) دوعومادوهخ اماقملا ىأ ا

 ىذلا لغاوه ماقملان أدار ا نافل ذك سداو يقرا ىلع بو ىهام |ةمد د لا 0
 هللا ىل_كهنان مرمامى اخ 0 اما همكمو همماوادارملا ل -ه5 مةودرع مهل مسم :لانر ةهمثهتلاهب رق

 00 الاونولوالا ه5 ههطم .ز شرعلا نين س١ 1 اي 0 .اعىلاعت

 نمهريغ دنعم آرام لثملاغناءرملا نعى هد ههملاع ءاطااوهد>وملاو همحعملانغ انةطمغل اوسانلاو

 ىعدسحلا ليقو موءذملاد_ىكاوهف ةاملا اوزسح أن افا هاو زبحيناريغن هدو هخرمأ لكو لا

 ىقو بركن هنرب طءغولوالار وهتكااودم<ومذيامهنموةطبغلا نموعأ ومد الا

 لاق طرغل ارضا له ث.دك اىنوةد .حنوكيدئواريف هررمد الةطءعلا وهم ديسوأ هية رظ ءامأاو هيدخست

 طداغلا حا اسغاو دكار رضرمضتال طبغلا نا ةيريثالا ةياهنلا ىفو ىبتنا طب ةاضعلا رضاك اللال
 هيلع ىلاعت هلأ ىلسص هناىلرهظىذلاو اهقرو طيعةاضعلا قحاب[ كهناوث ”صقن ماوريسا ررضهنم

 ىف هد جن هنم هلاني اع رلب هلاوز ىنعرمغنمهانءدو ةرعأ ىف طباغلا ىلعهيقررخالهنادارأ امنا سو

 هلوةد> ىلءوهفهم>اص نءاثش هليل وأ هل «ليصدت

 بئاتكلا|عازقنملوأف نوب 2 مهثويسن ا ريغمومق في عالو

 (وه#ي اورفو) ىرصبلا(نس#او) راب>الا تععوه(بعكن ء)ىو رم ىنعم هإ-ثم ىأ موكو)

 ساشاا رئاسل ىمظعلا ةءافثل اريغةعافشلا هذه نوك-:( هي ف ىمالعفثأىذلا) دوم غلا ماقملاىأ

 ناو شسرعل | نيينع همايةاريمضلادوع نمد. 41حرشلا ىفام وراك هريسفت قلاوقالا د- أو هو

 نودوصقملا مهن 5 ىماب ةمص اخ ن نك-:1ناوى موءاضعلا ل-_صقىف ىماظءلاةعاعشلاة عاق كلايدا رمل

 ال6 اور تسد منع ىلا ةتاشلا ىنر (دوع«-سمنيان ء ورديت اة الط دغتابل تادإأ

 ردسقم م.ةباوجهنا ل قوفنأة سم مالك ءادتب|ىفاهعوقول ن اةزمهرسكب ( دومه م املا ماع ىفا)
 ماستاورظ :هيقو ةيمسالاو نايدك أ اذلومطعلارمالا متل زو عسا نايمه ةوماقلىفاهللاوىأ

 قو (هيسرك ن عىلاعتو لراس هللا ل رتب .موكلذلاوهامو ل-5) هن هيرد ع ملاوأ ةيقرظلا ىلع بوصت م

 دومحا ماقملاا مهل ليقدنلا هجر دجأءاو راكوهوهماةرظن وأ هركذأىأ(ثيدحلا) هيسرك ىلعةخسن
 5 6 7 ا حا لال كا حاج 1 لال يش و فج كد 3 ةطحللا 78 احس لش ا ةالطل

 لاق ىأىازلا مسك و هلوأ مضد رزين نوكينادعس الودي ءاورلا هيت قيساك ىب كردشلا لع نك

 عمهلوطبىأ(ثيدحلا) لوةبهيلاراشأى ذلا ثيدحلا ةقب لوالا ىنعملا قفاون نك- فاك رك ىلعهللا 2
 ضرالاوءام_ىلاعس ىنركم !|ىأو هوهيلعد. احت ةمظعل ىأ ه.دعباضتن مكيد- 4 !لحرلا ط طب ءاكتوص» ىأ طء5 5 هأوق ةمدمإ

 نمهلوأهنال ميهاربا يسكب نملوأنوكيف نودوعتك ادراك ىلاعت ةزودت نوع ةلغرخانا هيأ جوخ ةمضدال رغد ارم عبءاو

 عمار 2+ هل ىلر و سكي وقء-امت ةمال_لاوةالصلا هي اعهلوعل قفاضاانهلوالانار ,هااظظاادرأن :! ىف ىلا ني>هللات ل



 ىلا عت هللا لوب هود ااةضرع هي عبتلا هلاحوةوبنلا ماةمىفوهواميسال ل ضافلا ىفدج والام ضب لوضفملا فن وكي ناعديالهنا
 ىلءىأنوكسف رسكب و نيدحشقب هرب ” | ىلع ىسكأمث ة:4ا طاير نءنب و واذ مي نيتعيف رزيتءالم ىأ ني“ طن رب ىل مك ىلع ءاذاوسكا

 هنيع سل م وهمس ركوأءثر عنيك ىأهللأ ن نسمي ىلع موقأمث ىلو ال هو سلال ا[ نيك وهعتغ'

 تامىكر هم ىدوم ىلأن عوإلادبأ هنولاذيالو ى اطعأام ل ءماوطعن نا نون هسىئأنورخ" الاد نولوالا ى :طيغناماةم4- اك لاح

 ع ا اصااشد ءاور اري تاعج ىأل وهلا ةءيصدا (تريخ) ه>امنبأ ادراك( مال ااوةالصل اهيلعهذع) ةفوك- !ايىلد ةوةكع

 نمك (ةع هع افلا 0 | اذهىفىأ (ةعافشلانيبو)باذعو وبأس > ريغ نه ىأ( ةنحلا ىمأ ف صن لخ دب نا نيب :( قرش

 موب ىهلعلاة عافت تود ءاششلاءنهن هاا !اوةعقن اق ىأ( (معأامال) ةلهولال وأ

 ٠ هس 1 لهلهتازا سوال ال0 ال1 رك 11 روت كتالوج كس ةيوس اال كح سل

 | ع ا نيبامتع_س وهوه.هةباض)ن مدر دا لدرلا طدداك طع 5 سرك ىبع هللا لزم م 0 ءكاذلاق |

 هللالوةيفمال_لاوةالصلاهد اءمهاربا ىسكي نملوأ نوكيفالرغ:ا رعواقح كبءاح ه و ضرالاو
 ني؟نعموقأ مث هردأ ىلع ىدك أمه لا طاير نمنيوأ طوب نيءطد رب نو 5 ل ٍس اتاك ورع

 نع :ننمىلاعت هنال هءاشاانمثشدد- 2 0 الا ونولوالاه مق ى: :طءةناماةمهللا

 هد اعل لا هياكل لإ ري ع صاادك رتاذلو ليقةه<اولوزغلاك ما ال

 رافذيل اياعر 5 ءدنك كلها ىلحت كمه د ل يلع هلام :او هلال وهنمظعد

 0 مالك كااوع.باصملافثيدحاوماك شرءلاريغىءركل اوم ممءاش نمبرقي ومهرومأىف
 ا اذهور وها ىنادصلاىرعشالا سدق نب هللا ب2 ( ى» ومى ن عو) هحورشق للصم
 نسب ني مأدحأ نب هللا فرب ىأ(تريخ 3 !ءىل اعت هللا ىل_د هنع)ةءاورهتنس ف ةجام نياهاور
 (ةعافلا ن نسب وز ةوعدلاالة احالاةمأ ىأ (ةنملا ىتمأ فصن) لود ةملاوأل ءافالاذبلاب(لخدينا

 اذعذلا لككف ىماعإاةعافثلا اهدار 0 سدلوراذ !الوخداو مجودسأ نيذلام ممن: دملا صعب

 (مغأ) ةعاف | ثااىأ(اهنال) هلوةبدر ايم خاهجو نعي مث ةذحلا ىتمأ ص1 لو خد ىلل (ةعافش !|ترتخاف)

 هذهوا4ةزماشا#ما ليقدراذلا لخدن هيقةعافكااريغهءافشلاهذهو فصنل |نمرثك أول هشأىأ

 ا جراو غلا نماه ع ثدداحاب35- هءان ةءاقكلا

 ان ةكرشلا نا 1-0 !|نيملاظلابدارملانال عاطن ع-.ةشالو ميج نمنءلاظ امالام ا هلو ةباكسك

 1 نارا ا اا 0

 ناهرباالاق نيذموال أ زقوىوتتلا نمل ءافرمس !فاقلا مسكي بتم عج( نيقتلل) ةصاخةعافشلا
 ل 2مل ؛نمقنملاو أور ند نى ءاودر و تجار ملا اوه لوالاو

 لح دأوهو ةحامنبا ناس م ىقاذكو فظنلا اوهولوع عم م | نم ع جة نكاسةيتحتةانةهءاب

 ىنلاز دل نةنملاوتاناو رثالث هيفقىهتنا نيم محدن اهيلعو قل هشماه ىلع بدك و مرت

 هد نيك , اةذ(نيولَم ١ نيئاط# ا نءمنذللا كلو ) ىو رهناةياورلاءذهنسحو ىزملا لاق

 بوذلا نال راذقالا خطاتلا ثول.“ ا هرخآ ىف ةئاثمو هلو 1 ءادتع ىرلقلا نم لوعفم مداولا

 ىمأن مر ”ابكلا لدالىتءافشىذمرتلاىورو اطخلاريثكااوهوأطخ ع جنيئاط#اوةساجنااك

0 
 >الامأ ةمالا دومة +. تحس

 ة.سا عرب هن 4 ةعاج

 لوخد قدا ناوأ
 ناوأ اهلخديالفرانلا

 قو ان“ جرخي:اهلخد
 3 ١5 ةعافتتلا 2 ا

 لعهأ 5 .اععجأامىلع

 دف عل د هلوهلهحسلا

 ن-هالاةعافشا اعفنال

 هل ىذر ونجرلا هلنذأ

 جراولا عنعةربعالو الوق

 نبل د“ .مةلزتعملا صدد و

 مهعفنت اخىلاعت هلوقب
 هناف نم-هقاشلا ةعاعش

 نس رئاكلا,بصو_.عذغ

 ثدداحأمهصرصةامأو

 تاح ردلاءداب ريهعافشلا

 2 ترا

 لد نمجا رخال دالا

 اهم نينمونملا نمرانلا

 ىل_ص هلوةهيلاريشإك

 سو ه-هلعملاعت هللا

 ماهشم_سالاب (امنورت ا(

 قتلا ىنءتئراكنالا

 ءارلا حمو ءاتلامغدو اع

 نيس نيبذلا) ةعافشلاىأ غكاوالتخ:و(ابكدوز ساو داعملا ن عىأ (نيقتلل)اهترتخا ىتل ا ةعافشلا نونظنالىأ

 ةفرع نبا ةياور ممن فيعتت هنارهاظلا وةحوتْهملا فاقااديد_ثتونوذلا حافي نيقمال ىرخأ ىفو نياماك-لا ىأ نين مونلل ةخ-ضىفو

 نال الص قاذكو هلا ىلحماتءأرمتةلب اقتملا ماقم ىف ةقذتلا س ساني ثيول لاف نيثولا نين للاكل و نيقنلل اهنورتأ
 نيالا مث لعأ ىلاعت هللاو نيترع حم ,كعاارملعو ق ن شمالا ىلءههاحت ىتك دقو نسا كلا هفقو حيدص لصأو هوهجام

 ىذممرتلاو دوادو:أهاوراهيفماللاهيأعهلوقهديوي وةمظعلاوأ ةرثكشلا دمار اطلاق ن يلام ىاءاطل اديدكتب

 اديك انىلءاعلاةداعابنيءطاخلل ىرخأ ينو نمط اخلا ةخذ ىفو ىتمأ نهر ثابكلا لهال يتءافش



 لوسرابتاذ) هحدتو احناهشلادبع ىأهخناذكوه:ءقيمبلا» اوردقوهخ:ىفاك لاقىأ(هنعمىلا عن هللأ ىىدرورب رهىلنأن ءوأ

 درامة يت ةخسنىفو هد_هدامهتاصوىذلا ىنءءةاوصو ءاذوةيماهغتساام (ةعافشلا فكل ع) ل زن ىأدورولا نم(در واذامهّتل
 درو ىأ( ىعاقشلاقف هز كلملاو [قلءافلا ةفيصد ىرخأ و اهاهأقوأةءاقشلام اهمقّكم ءاعسيح>ًااذامىألاددددش :وءار مضي

 نيرْزحلا دحان“ 1 اهللالو تر ىناوريدقتلا ليقو ىمانمنكد منا دىأ(مهقالا لالزادهشنا) تءافش بيجأوأ اف ىلع

 هننايسالا نمديالهنأبا هلع" ا

 الو انا الو اهركالئأ

 يدخن (قدص )ءابو
 قفاوبوىباطتىألادلا
 هناىلعسصتلا (هناسأ)

 هنا ىل- ع ةرااوألوءثم

 (هسسيانت) ةلوقولءاف
 م ن-عو) كلذ س ع

 ني:مؤملامأ ىأ ( ةمدح -

 كاملا ا
 ةرسمهلا ذب(تد دأ)

 هللارهظأ ىأءارلارسكو

 ا ِ قانام)ل
 6 انع اًءااوبئاونلا

 نم «ىحدلا ل-طأ ىو

 َن 3 ويصب ىأ ىدمأ
 ع :ىأ اهعم ايي

 ىأ ىدعي ةخسذ قو

 قر لآ ىاهذ كاوا عب

 0 مهضعب كفمو)

 رد <م وهو (صعب
 1س كو ل رق مرن اكد

 ١
 كف سنوكي نادعس

 ىادام ىلءافطءايضام

 هديب وكقباموىأ

 امو ىأ (قي-و) هلوق
 قدسامهللا نهمهل) ىبس
 ند مىأ (م 35 ةممزلل

 (اصلخ):داهشل علاجا تيراجتمال !اءلهىل .ةومالسالا هك ىف م4

 |(ةريرهأن ءو) رظنهي ةوصخأ قنملاوةنوعلان قت م .:دمن وكي ن ازوكهن الماعز و: اب وذملال و

 ىف كيلع دراذام هللال وسر انتل ة) تا - اهاءأو رح 0 ل22 قد :ءىلاعت هللا ىكر

 ردتقاو ناهربلاهاوراذك هلعاف 5 :ملاىب ءم4-توم ءفلالادلادبد_ثوةلههملاع ارلا مض(ةعا لا

 ماهقتسا عوالطو حارشلا نء هريغهعب ا || هك ذاك لع فلل ىءمدورولا نكددر مدكور وه 2

 ه.كباحأام ىأ ءاح يقعد رووكاوم ادرلاووراسما مسانوكب :ناروع وىذلا ىعفلوصو مما اذو

 ىلعدر ودى ءاحىأ اردت عوف ةرم ل ءاؤوه (ىعا هدلاَع 0 دةعاقتلاهالاسامل كلااوأهنا

 دحاب ءاقعك اذا وهز ناو :1لو هىلاعت هللا ةم' :ادحورقأ ناىأ (هلاالا هلاالن أدهش ن ا) عقشأنا

 ريسغ ىألوصوملا نملاح( 0 اة ذا نانا مددال هانز معللدداهشلا ةماك ى قرد

 رو وةلءان عوفر هم ءأقهلوق وقوة لو ءفملا ىلع سصخااب( هنأ. 01 تا هد : يداه هنوشم |

 11 م اورثد دف (همعىلاهتدللا ىضر ةددبح من عو) يقطن لدا داع ةدعاقداطت ىأد_بكع

 لع ةلمراهمساو مهمعىلاعت هللا ى طرد واعمت خس رح ني نايف قس لأ تفي نع مونملا مى هو 002 ءلاو

 1 درأهدستيف 5ويةع هب ديس ف م ,مىهو دءاه لد: ماو عم 3

 ىملعأىألوهجإلءانم 4 و:ز٠للا عذب( تب رأل_-وهيلعىلاعتهللا ا /)

 00 امىعهيتعلطاامشي 00 ا ام) كل ا ةطساوب كم و

 نم مسدأو ة ءارك مل-نوهيلعملا عن هللا ىلص هلهللا نم فدقوتت نو كيسا فش اا نههنأ لمقو

 000 ةارا مدلا كفو ىلئامىلع فوطءمبوصنم (ضعبءامد .عط»:لفسو) يس قرلا

 نتفلاو ب ورحلا نم ممن عقيالاما لاو أه اثموأام>و الدوا َر 10 :ةهلعافل فا ذمرد همودو

 1 ل (مهلمقممالل ق.سامهللا نممهىءسو)ءامدلا :ةاراو لةةلاا ف 0 هن ىلا

 هيدارأ قو ىلعع ةوع :مهمدارأوم نيلعيلاعتهلل هد قدس ته ءاوادت رآكأل اوصوملا

 ىأ (لء-ع 13م هاا مولك- 0-0 ط5 سووا تا تا 0 6 ءااهملعو لزالاق

 ا ا نياوهوريغصالاب (ة-ه عبد >لاقو) م-خممني-نذملاى ة؟هعف_ُثق هلاسامىلاعت هللا هأطع؟

 ثيد_>ق كك وهدلع للا 0 هللا لوسر رس مسح اسضص هد :ءىلاعتهللاىذر ىناحدلا

 نوعم <ناكموىأ (دحاوديع_صققسانلاهللاعمحت) ىئاسسثلاو قويبلاهاو ور هيلع فوتو
 سدل هر رثو 8 ىل-. .ةوارشحملاضرأ| :ههيدب راقب ار مااديع_صلا 2 دم رهدع هك

 ل لا ن نم نالقثلا سا:لابدا ارذاو ضرالاري-غصرالا لد موي رعد شالو لك ايف 5

 ثيح) اضن مهعمرشدت ماما و نا نادرب الف فرثالا 0ع ريقدقاو سد هالاد دارلاو 5

 نوحرت يجر 2ع اذ 5 خاضرالان . هوعدك اعد اذامثىلاعت لاق (كهءادنو هن هيودص (ىعادلا مهما

 عمسلو 0 :لونة>-1ىقو 1[ طع ىأ( ى سوا نادللا ل م ارم ءءالحإ الإ

 ىقوملاو اوراك (ةفيذ --لاقو) لاش ناط ءإى ىأ (لعقف) مهقحىف ىأ (مهيذةمايقلاءون) موت ءاقثلال وشم ىلعح ىأةرو سك ا

 اًثماالواح وعاويةىرتالةيوشسم ضرأ ىأ(د_>اودو- صيف سانلا هللا عمت | مكح عوذرمهذك- !افوةومناكن او وهواسنلاو

 يىل_صغل ةءام- كلا هد هلعل ىحدلا لاةوريدقتلاو ضرغلا ىلع اذهو ىلا كوءاياا ذي وهو هنوص ىأ (ىعادلام 5

 بادك لايق ثدخلاةيقب نمقايسامعيل هدرنو يستند | ىلا ىلا ارمله يق ها ”ااهتيأ ءاضقا|



 ثول رصأمل ارصد مهزوادومهغلمي ىأءاغلا .كوءايلا مذدة+سنىفوةمجعملالاذلاوءافلا مضوعايلا عاقب( رصبلامهذقنيو)

 ناهدقو مهعيج موماع اب ىانجرلا رعدمهْذمني ديبع فأن ءورهابلادوعصلاءاوةسالرغاصالاو رباك الا نم مم هدحأ ىذحال

 فضولا كلذرو هظوأ ماقملا لو هةدافاوه صوصخّلاهجو لعلو هم اودىفاندالا ديم هبا أنآ 5ليلقو مه طيخم |ءاذىلاعت هرصت

 ةمجعملالازلاب هنوور نيث دانا متاح ىلأ نعد نيدلا مو. كلام هنا> مس هلوةقاورك ذاك مانالا رثاس ىلءمامتلاو لاككلاهحو ىلع

 :هلاتاميفو ىزاج لا لاقهندقن أو ئدلادْعُت نم مهلك مهارب حم رخآومهوأ غل ىأ ةلمهلاب وه امئاو
 1 ع 9 لوأ مدي فدقنا نمهلعلو ىنفةلمهملابدقنو مهزواحو مهل مولا ةمدعملاب

 | حقب ( رصبلا مهذ غنيو) مضل ىلع بم ناك مفر -ظ ثيحو ع مسا عراضم ةينحتلا مضد ممستو

 م-هارب ىأ ىٌارلار صيدا راو ةمومضمىهلوالا ىلعوءافلاريسكو اههضد ىورو ةيمحتلاةاذمملا ءايلا

 ضرأق م-مالمهزواحت ءمهعاسد ارااليةوديبعوأ هلان(كهتلامصيدارلا سدا و:د_>اوةءقد

 اضيع ,كوهوةمجعملالاذلابهنووربنو”دلاوةله-هملالادلاب وهوا ,ميقرحشالو ج وعالي ودسم

 ةءلاحلا ىلعناب وصنم(ةارعةافح)ةياورلاةك عمدرالهجوالف م هةر هناكهزواتو موج كاع

 ع.جمارعو هيمدقدلح فر ىذل اوهو ىق> عجل يقوفخالو هلىلعنال ىذلاوه فاح عج ةاقحو

 ىقىورام هضراعي ووركس سايلال وه|بوثالك ذلاوهولامعتسال !ىفليلةوهو نابرععج لي قوراع
 لاو ماه سل ددج باية ءاعدرضتح اال هنعىلاعتهّللا ىذرىرد ل اديعسانأ نأ عيمصلا ثيدحلا
 ذاعمنءوابيقتو؟ىلا هان ىف ثعم تءملانا لوع سوه. ءىلا عت هللا ىل_ص هللا ل وسر تءعمس

 اده ناامهتني عج وأية نو رشحت مهنافك انومناقك ا او:سحأ هنعىلاعت هللا ىذراضنأ لذ> نبا

 نأ ل-يةومومعلا ىلع هلجدرعس ونأو مرمةدراو ثيد ل اوايفاول:ةىتلا مهبايثوءادهشلا ىلع و
 ل_قورشغلا ىف مهماعن هر“ انتم مهتافكابن و رشح مهنا ليقوهبايثب مهضعب وايراع رش موضعب
 رحيق ىءضلا نماذ هىفام ىدكالو ريخ كلذ ىوقتلا سانلو ىلا عت هلوقك محلا -عأ مهجامشي دارملا
 نا ه.شفالرغدرواك مهئازحأ نمش صن ريغ نملوالامهةلخلاح ىلع نينئاكىألاح(اوةلخاك)

 ا اسعج (انوكس) هيد دصموأ ةثاك امدأنودو نك ًادداك لافاك مدعلا نممهجارخا لاحت مهتداعا

 نوملك_:.ال-5(هنذابالا سعن) فعذ ماك: هل-صأ (ماك:ال)اوةلخرب هضنهوأس اغلا نهلاح

 ارخآ ف تومىف زو ردة عمه نذو» ال ونوةطنيالمو.اذه هلوقوفةومىفاذهو نجرلا هن ذأ نمالا
 لكل ىللاعت هأوق نع اضن ناك اذمب وامهشدب ضراعتالق ةلطاملاراذعالا ىوذ. صوص ىناثلاو

 لوهج(ل ءانبلاب (ىدانيف)ا همن نعل دات سفن لك ىفان موب هلوةونو والدي ض عب ىلع مهضعب
 دا هل لاقي ىأرهاظا اهانعععادنل و مضل ا ىلع ىنبمنو :مريغوهوأ لعافلا ب ئاننيونتلاب(دجم)

 ىدائيقَةخ قو ن-س>نيهجولا اكو بلطا ودب ىدغىداش لوالا ىلعو ءادذلا قرح فدو

 ىو ةيملثلا نملامع”سالا فر هظ.ال ل عقب ةيردصملا ىلع ناب وصنم(كيدعسو كيبل لوقيف) داب

 ربركشلا درا هسدارملاوةينثتلاةةيدبالا نالمعتسالو ماقأ اذان اك- لابن مىدانا ةناحآ
 هنع فرصن أال كلذ ىلع م-ةمانأو كل ىت-ءالعب كلدعاسأوة احا دعب ةباحا كتمحأ ىأ:ديدعارارمولو

 رصببا دعت حادعلىذارلت
 هلص 2 ىو وذل الاقدى- متناهعراضم

 ايا 2013 قلد
 لادلاولاذلا قواههّضو

 ٠ 6 .٠

 لاذلابوءايلا تح صالاو

 قول غلا رصد هناو ةمجعملا

 لجوديبعوألاىبتنا
 نزصءلارمعب ىلع ثيدحلا

 ركب ىلع هل نمىلوأ
 عم مهلا َن ن-جرلا

 5 اولاد_.ءل اها

 نو مكس ؛هدارقثا ىلع

 ىوردقواذههيلاريصداس

 ة-:4لهأفوغصنأ

 امتمافصن و رش عو ةثام

 د_#ةمالافدنوناع

 هءاع ىلاعت هللا ىلص
 مهريسغل اهيقانو ملسو

 نيئص لك نام س هك داز

 بر-غلاو قرشملا نبك
 مهل
 مهاج راب لات الو

 يا (انوك-) ةملوأىأ )ا وقلخاك) فاقالاوهول رغأ عجعا رلانوكسوةمحعملانيسغلا مذدال رغام-تءاور فناخي-لا

 (هنذابالا)ةءافشوأ ب اوج ن مىجني وأ عفنياعىأ (سفن) ماك-:الىأنيئاستلا ىدحا ىذحب (ماك-:ال) نيقطانريسغ
 فقوم قعنورذةءيفم-4نذوئءالونوةطنيالم وناذ_ههلوقاماو فةومىفاذهونجرلا هلنذأن ءالان ع فحل جاز هلوقك
 ىلع نس وذل اوهفرلا(د#) لوعفملا ةةيصن (ىدانيق)ةلطابل 'تاراذتءالاوههنم عونمملاوةقلا تاباوحلا وهدهيف نوذاملاوارخآ

 ةدعاسمدع ةدعاسمٌكةعاط تدعاس ىأ



 نسل رشلاو) لوالاوةرخ" ” لالا ل ناوىلا عن هللا لافؤك ىبةعلاو !ثدلا ىشكت ردتوك:دارازيحىفو ك ةرصتب ىا 00 دن قرع - كاو)

 رول رفا عوالوقري#اكيلادعص:اماوُكي !|دعصنالو االصأَل كاديبرعم الو ايداهقل ان 5 وأبو سلم 34 كي 0

 عي ناةعاماوةن_ىلا ل_هأ نم ىلا له دنع مولعملاَنذالاو نبع ىاختالوالطاب هالك انك مكحو كا ىلاةمستلاب

 ىأ(ىدتولاو) هدارأهحو ىلعهقلخىلاَدب وفموىلاعت هلا ن ماه موا عول حوا هرمضو مو اهعفقن واهرثواهريختأ ءايلا

0 

 نمضتوام صعب نالع-: .هلابكةعرداصو ضرفلاب تِيْضَعمىأ (ُكيلا سدارم اوك ؛ددفرماو)

 4 :ءردضالر هلع اهلا ارشلاكلذلل>ال ةريمك !!تارمخلا كرت نك الم ءاقارش مز“ نبال ريمكس | رمل

 ىقاو ردقةازمعملاو هريسفت ىف ىداقلاراشأ ادد كا ءاتامالا د امىقىردالوءا ا نءمزتملا وهو

 0 كلا ا , رقدم سال رشلاوهردقم_هريغو م_مهذمىلع هياولدتسا وك ا[ تلقوا

 ارد © 01 ل فاسأل ءلاو ا دعاو ةققار هلا هلاك حاملا صعمب ولما ةماطظ ضعبلا ىلا برت

 ىديهلصأوةذو رعلاةحراجال مءاديلاوبيطلا م 1 ااهيلادعصت ءاكاهناتكءاادعصنال ىنعملالمقو

 فرصتلاو كل ]لو ةمعئالريعتساو ناي دي مذ ع ”ىمهوقل جتفلابىدي لقوديأ هعجو مهوقل نوك- !ا

 ى' ::وةحرا# ان ءههزرن_:ل ىزاهغلا ىن كا كل هك اذاوةرمصن !اودوعلاوةهردعت 1

 ١ رةتسمري-لا لعج و هيهصاص“ت ديلا .ةهقرصن ةدايز ىلا راش اىديبت علال ىلاعت هلوقؤقو اذه ئه

 ريأكلاب تادول را فرغت 4- ناراكر تال أع «نأن س>الاوةراعت مدلل. درت اههمذ

 كالا هنةفوواي دمهم هدقاخ 3-0 نمذيادهللقةوملاىأ (تيا له نمىدتىلاو) بدت هلك ريخرشلاو

 هسفت هدارأ (كيدينعب كدبعو) هيد ته نمالا ىدتريالى رص 4 ديغي نقر طأا فن رعنو 1 كل 24 ه لدم 0

 000 را ار نار داس 1نوميلع لاعت لصملا ىذا ركل 52000 ملا ا

 ىأ تاكو كلذ ر يعم ساو نأ الا ىديل نسفاسملا مده كلا نعد ن م حو هن رنم داك داما ودك عمالو

 دنتسالو ْ ع 3 ءالىأحا ودزاللرصةلاوز هفاب(ا>ا م 110 هلة و ال هلك هرعأ كئاضةنمىأ(كنم)

 كلد_,ءوهىأ(ك_:م)دحأه- طداخالو همح:ءالىأجاودزالل هبوازمهالب (ا>:مالو اوس لد>ال عوج]لاب ىأ (كيلاالا)

 دازو ةلرمخر هك ىأ (تيلاعتو تكرابت «) لد ة:اكرمشنو فلالو عابتاب رسدلو !االا)َكم !اهريصمو كك 0 ىلا

 ريسفدلاق لصقمهم اعمااكس !اوُكد ىف وداءالا عت مزن والت اهصوشلت :اذخ كردةالعوأئذ لك نع 1 0 - 1 | -

 رئاكىأ (تكرابت)
 دان ف ةارنل | لعسمتلاور 1ك ا هدهره + ةرلاب( ثدملا بر) ت هزت ىأ( كن د ادحمس 0 - 4 ١5

 6 ىا (تيلاعتو) لرمد

 هيلعهيزمستلا مدةلولحلاب رع-شي لق تدبلان 19 انوءامسلا قرومعملا تديلاوأ ةمعك !|هن دا رااو كناحبس) تناش ملمع

 هاش اهلا علا فرشوهف رشلاراهظا نيل اعلا بر نودتسما|برلاقو همهون نع د ىلع بصنااب(تدبلا بر

 هنوأر ةقيذح وأ قايسلا ن نم مولعمدنال مالسلا 4 ءاعىنلا ىأ(لاق)» اهحوارع ءمهو رش ابهيقىقئال#لا 0 ةعقز روك هاذا

 عدلا دومه ماعملاوه) ءاجانملاهذ_ههيفعقوو هيف عم حىذلا مات هلاك أ(كلذف )عوفرلاك-ىف دوهو كو تناعأ ةادعتالا

 امهتعهللا ىدر سامءنيالاتو) ادو#اماةمّكب ركثءبنأى.عىلاعت هلوةىقنآر لا ف( هللاهرك ذ 8

 ةمعناا دعب ةمعتلار 5 ذنالو 8 923 تامل قاع هعرت وامم »رب همدق ( رأذ !ارانلا لهل خداذا

 كلك 1 ل4 لها لحو ىا الأصول والارخ ةنملاةنلا لهأو سلا ىف عقوأ

 نمةمز رخآو)ةنحلا لهأن «ىأ (ةنحلان مةرمزرخ آ قمسق) هلوقل لدي ةنملا لهأ ااغو راع ١ لهأ

 كاف مر لح رورعث ال لق ىأةرعزد ام هتموت اعلا ةعاسلاةمْرلاوراسنلا لهن مىأ (رانلا 05

 نكد ةيقالاةرعزلا ىأ (ران :لاةرمزلوقتت) هك عول الامال توصلاوهورعزلا ن موأ5 0 0 0

 مرا د أ
 9 ودق مهن ذو نيذلاة-:لا ل-هأ ن نمةيقأ لاومزال ىأ ) ثلا ةمزل) راثاالهأ| 8 ا 4 0

 سس تل[ش[ش[16ظْ ا 26777272 >5 5 7 ت0

 ام) راثلارانلا ل هأ ل خداذا) عوفمهمكحو فوةومهظفل( سابعا لاقوإلادوهم مام رعي:
 ام .هرثوأةمقتلار ب الا ةوعر ادعت ؟ ذنالواراحةلاورارالار ماهنابرا اعد لالا لا لهأ مدع لها (ةنحلاةنحلا لهأو

 رانلا ىف ةيقايا وله رمز ىأ( ةنملا ن +)ةعاجىأ (ةرمزرخآى فراح" امنسح>ىلاار ظذةنحل قاسي ءرتواملاوهأ نء«ةلهولال وأى

 راحفلا نمر ام )| ىفةدقاول اى أ(ةنحلاةرعزل) افك 1 ىمهىا 1 انلا هرمز لو ةمق )اري هلبإ ”يأ(دا ءلانههرعز ردخأو و)

 ةخ_س ىقو ةقيتلاق
 (تيدهنم) ىدهملاو

 قي ولو ةيادهما قاد ىأ

 ةياعرلا ق.ةكو ةعاطلا

 ( كتييير كدبكو)
 كياعدم:ءهرضاحىأ

 عجرمىأ (كسدلاو)
 ءادّتبالا قرمالاو ىلا

 (اجنم الو) ار وصقم

 جاودز اال زهيد ةورمدقلاب

 5 رشد ةفاضالا وتمنلا

 ) كلدف) هفيدح ىأ(لاد)

 لاعناوروك ذملا عملا ىأ

 ماقملا) وه روطملا

 لااا لس غطا >>” 2 ني ريس مي يما هديجبسرويبيسييبس



 ةمجعملاداضلارسكوءأملا تشي (كوجضي ومب رنوعذ نإ ةنحلا كل ديل ثيحة_عاطلا نعدر لا ىأ( منام ةعقنام)
 ةعيالعأ وعمل راعااالوراثلا لءقازلوءال- ءااةعاظفقءاد- ءالاة امش نم نك رم أ م2 اديد_كثنو

 هع اشدح ارهاظع ملالوأ(ل- هع 4 .اعىلا «) هللا ىلص ام دار غ نم ءمهلاسىف) ةمكحلا لعلو م 1ةعاغشلا ىفءذعي هريغو مدآن ول سف

 اد_-<او :انى>) ه هلان :ذلاةروص نمسسناعو هه ءلعست :وعامىأ(رذ- هعلإ) مهمدحأو ند (لكفرل آم املاك لذ

 مما قىا ا(دوملا ماقملا كلذفإ هت 6 ليقتو مهةحىف عفش ى ل

 ماليش عنخ عل لومكناميا كعفنيمل 0 ىأه» ريغ هيث ؛انوأ 4 راك اةيماهعتساام )م :امياكعقنام)

 رمزالربمصلا 220 0 ,هاوعتممهناوةنملا نولخديالمهما اونطم ةاوحاب مهله

 لهأريمعت نم مهق4ااعزفمهتاوصأنوعذرب و نوح.دب ىأ(نوجذ و)ةنملا لهن قفا

 عافتراةجضااوهوركملا قو>لل عزفلا نمحا.صلا مج وةهجعمداض, جسيجضلا لصأو مفرانلا
 م-4نذايا مهم رمهتنا ساوموه>ايص نوعوسا ىأ (ةنملا لهأم يعمسق)اةاطمةةامغاتاوصالا

 هلع مدآ دع»نولابىأ(هدعبهريغو)ة:4الوخد فمه عفش نا(مدآنولاسف) ة:2!لوخدىف

 ةءاعشل از مالا اوةالصلا مهمل ع ىمدعو ىدومو مدارباو حونك ءايدثالا نمدريغمال او دالصلا

 ىلاعت هللا ىل_صاد_#اوناب ىتح) هلوصف#ر اك هل نذوتب لو ةعافشلا ىلعرد ال هنارمحل(رذتعي لكف مف
 هيفهدم<ىذلا (دوملاماقملاكلذغمه عفثدق) لسرلا نمهريغةءاقش نماو ستيم دعب( ملسو هياع
 عوقرملا ؟- قوهو سابع نب |ىلءفوقوم ثد د4 ا اذ _هو ىل-ترلا ع.يج ىلع ها ضةرهظل وساناا

 5ك لك (نيسا ىلع دو دعا واصلا ادوعسهنبانع) ىورثيدحهانع:فىأ(هودو)
 فوقومهلءقامواعوفرمىأ ( مل سوه- ٍءاعىلاءنهنلا لص ىذلانع) مدع « 6 نيدياعلا سز وهو بلاط

 نياوه( ريقفلا دب ربل) هج رتتمدقتدةوىجادعلااه- معمىلا هللا ىذر( هللا دب عنب رباج لاقو)

 نمىتلا مظعلا تاز رخرهظلاراةفواهوكثي ناك فهرهظراةفىف سدصأ هنالر ية غلاب سقلو بيهص
 هللا ىذرة-ثثاعلوقولو عقم ىنعءعل ءءقوهفةرقت نونا“ 2اس ا ىفو افقل ةرقنىلا بنذلاب ع

 هلاوكهتناىأةراعت_سا عدرالاع ءارعفلا وه فماوبكيراةنع لادا مر نا ا لاعت

 هذءىور ةقث ماما اذهديزب هاتفا دولا اذهودلبلاوةالخاورهصلاوةبدلا عب رأتامرح

 ماهفتسالاةز مه ىذق تعم[ لص[ وباط#لا: ءانعمفب (تعمج) ةتسلا ب تكلا باحأو ةفين>ونأ

 هرمسقياي-ثهيفتي ور لهىأ(ل_سوهيلعهللا لصد ماقع) تعمسل_هوأتعمسأ ىأ لهوأ
 نأ ىدع ىلاعت هلوة فر وكذملا مااا ة-ةيقحن علا لادارأرباف.ىأ (هيفهّنلاهثعبي ىذلا ىنعب)
 5 حم ايقلا ل هناوةبق :رظاا ىلع بوصةمهناىلاةراشا هذ هلوق ىو ادو#« اماقمُّكب ركثعس

 دوو ىلعتلا ىجبلاهلادبعنب رباحىأ(لاق) الاجاه- 2 ةدر وامتعمسىأ(مذ)دب زي(لاق)

 ريمّص (رانلا نه ىعيج رك نمههللا جر ىذلادوماد# ماقمءناف) لاقت لوةءنار هاظاانأكو

 خ 1 ماقمديذار هاف د_.ةةعقاول ةعاقشلاس دسدهللاج رد ىأ ماجا منوم كا ساو

 ه-.:ءىلاعتهللا ى در رباحىأ (ركذو) هأوعب راشأهيلاو رشحلا لهالةميظءعلاةعافشلا اريغ ةعافشه» 5

 مهيصاعع راثلا ا م وسنملا(نييمنوملاجارخا ىفةعافشلا ثد دح)

 مالا هنوك ىفاذنالو 0 ا

 فقوااىق انهادوم لا

 لوقل-:هىأ(هو#و)
 هاو راهيق ساسعنبا

 َّث 3 قلايطاودجا

 ا ضأدوءسم ْنا

 اقوقو مىأ(د هاو

 ىأ( رذو) اعوطقموأ

 نيىلع) هوكوأهل-٠

 نيىلءنباىأ(نيسحلا
 اسد « ل ةبلاط ىفأ

 الإ ىرارسلادلو ن-“

 نب نمسا نب ىلع ةثال هد زلت

 ملاسو بلاط ىلأن ب ىلع
 ل :.هللاد_هع نبا

 دج نيرمساقلاو باطما

 قاد صلا ركب أ نيا

 مسمع كا در

 نا

 ال_سعىأ ) ملسو هيلع

 ل-هأن عما اءاوزو
 لافو)الوصومهنءملعلا

 [كىأ(هللا دبع نير باج
 (ريقفلاديزيل) !مءاور

 تيه_ص نب ديزي وه
 هلم 26 ريعفلا

 ل يعفو هت ةهرهظراةذ

 دنارعفو لوعقم ىنعع
 1 ا امم ا ساس سما وسموسسسملا

 ح.درالارةقلاهةماوميكرتلاقث َن اممعىالثمةثئاعتب رضدقوةرقةنوت الثونادنت اعلا ةرقنىلا تنذلاس 2 نم هتازرخرهظلا

 ءداتلاو قدا كو هر 2 املا ع رب رأه مذا وكهتنا ىأبوكرلا عضوماهنالهنماوبكترا الر هظلاراقفن مهنراعتسا

 همعس ىذلا ىعيد م اقع) تدك ءانلا افي عتتم تاه ريغو ناخيشلا كجرخأة قث ةءاجو رعسمو ةقرذح .ونأ هنع ىور

 صاخملا ىأ(دهت ماقمماف) رباح ىأ( (لاد)همندافأىذلا ظفالا تعمسىأ( منت 0 ٍْس :ىأ(لاق) دوم 'ماقتملا هىأ (هيفدللا

 لوالاوةمالاهذهةصاخو أنين مؤملاةماعةاصعن مهجر *نمىأ 1 مكط(جر#ن «)هبهسدىأ(هنهلاحرخىذلادومحما)ه

 (نييدل محلا جارخا ىف ةعافش ثااثيدح) رباحى أ( ردو راعلا : نمءةح ل هاه «ىبدا ]رب :يساساروهظأ



 سنأ ىأ(لاوو) نيخي_كاا ةءاورىف ىأ( هوم :عىلا«ث هللا ىذر رسأ[ن ءو) رادقلا تكارع دعس >ىل ةراذا | نماحوذأح وذىأ

 (ناملسنءو) لوهمملاةء بص ىحكدلاهخس: ىف وىلاعتو هناح سهلا ىأ (هدعو ىذلادومحنا ماقملا) روك ذمل'جارخالا ىأ (اذهق)

 ءاب وةمحعمنن شن وهولاو ناماس زن ءلد. ناد نءىفاسمم:لا لصأ ىو ةثا هما” ساعراكسالا نب ريا ناملسوهو ىءراقلاىأ
 ةرم_دعملا . فلارئاسد_ةقلاذدحصم هنارهاظلاو ىسبتنا ىوحةلا نجرلا د .عني ناش لعل هد >-وهاهدعد ولقسأ ن هةانم»

 ماقمىفئدابلاوههنالوأ ةيعبتلا مهري غقوتلاصالاب ىأ (ةمايقلا مون د-:مأ ىف ةعام_ثااوهدو هلا ماقملا) ةدمتعملا لوصالاو
 ناك)دوهثمىدان ( داق لاو ) نيح معلا فاك (هنءىلاعت هللا ىذر ةربرهىلأ نعول هو ةعاسلا كل :ىفءايدنالا هعبتي وةعاقتلا
 دومحما ماقملا) نونظي ىألوعفملا ةةيصد وأ ىأرلا نملعاقلاةغي_صد(نورب) زيءباتلاءالجا ,ةرادعلا رباك أن هىأ (ملعلا لأ

 ة>-_فقاكوهىأ دوما ماعملانا ىلءاوناكو ىأ ( ىلءو) فقوملاباذع نم موةحارا قى ذا ةماعل ىأ( ةهايةلا موب همءاقش

 نيعباتلاوةباععلانم) نيفلادلاىأ(فللاب هاذم)ى نيكلاةءاملا قىمظءلا ىأ(ةعافشلل مال لا ةالصلا هيلعههاقم)

 نيعجأ مهمءىلاعت هللا ىذر نيدلاءاما ءرثاسو نم دحاو نم رسفملاو نيدوتحما م نمىأ(نيمل لا ةعْأةماعو
 ىقبطيو ىأ (كلدبو)
 2 0 5 7 يا 10 ا 1ك دام
 انررذجحن ناد. رثددع ىوذةباصع قتجرقنجراو ا ىأر نمىأر ىفغشدق ناك ىلاعتهنبا هجر 4 0-0 00

 هللا ىلص هللا لوسر نعساسنلا ثدي ير اسىلا سا اجامّمع هللا ىذر هللا دبعنب رباجاذاو ةنيدللا ىلع ا 1
 ىذلااًذهامل بوهياعهتلا ىلصهّللالوسربحاصاب هت ةفنب يم: هىلاركذدةوهاذاف لات لسوهسيلع 9 1 8 7

 93 : : : د و م ا ا 4 و ءمىاارا_>الاععم
 اًذهاذاميةاوديعأاءاوج رحنا اودارأ |ملكو يهتب زخأدقفرانلا لخدت نمكنالوةيهشاو نووي : تاب 000

 لاق ا هلا هدمت ىذا ىعتد# ماةعتعمس لهلاقف منتلقنآ رقلاأ رعت |لاغةلوق» ىذلا 00 0 5
 0 اال اع تاتا ارو طارصلا عضو تاغن ملاوج رب ن مهن جرب ىذلا دوما دس ماعم هنأف ا مالسااوةالدلا

 ناديعمم اكابيفاونوكي ندد رانلا نمنوج رخاموةنا د>اوريغلاةو اذ ظفحأن وك النا (ةذاشاهريسغ2ىف ةلاقم
 ثيدحلا رخآحلا سدطارقلا م.م ”اك نوج رخيثهيفنولشغيفةناراهنأ نمار نولخد ةمسامسلا || 50 0 ٠

 ةاصعدولخ ىف راو ا ىأر ىلا لامدن زي نا ىنعملاقه>و 5 طوس ههياعمالاكلاو هاو ىذلا 0 3 5

 عج روميعأرنالطد لع هلل وهيلعملا ءتهللا لص ىلا نعداوراسرباجن «عمساماغرانلا ىفنيمل لا ا 0 0 1 -- : 1100000 ده ه 5
 سنأ(لاقو) ثءدحلا اذه ىنعموهامىأ (هوكن) هدخ مى دجحأءاو رثدحوو (سن أن ءو) هنع "انا ال ا 0-6 :

 هللا لد ىننلاريمض لعاقلا بئانولوهجالءانبلاب(هد_عوىذلادومحلا ماقملاذهف) مدقتامركذامدعد | 42 0
 با ١ . ل : تل مين : < ا( - .٠ م 2 -ك(_(دح
 ناخءشا!هاورشثد دحىف (امهريغوهرب رهىنأو سنأ هاو رقو) ماقمالز رابلاريمضا او 1_وهياع أ( 4 ' 1

 هيلعلاق) ىعمواظ ل هريغةباو رمهتم لك ةءاور قذاو ىأ( ضعب ثيدح ىفمهضعب ثيدح ل خدو) | 30 1 0

 هلك | الكل لأ راو "ا ةفاقلا لع رارع الو كاوالاة نا عمك مدا |وعالظأا || 221100 - 71
 بتم ا الا ا ل ماا ع السل هكر اوس 010

 ريقغل ديرب لاقهظفلوهددصد وهاملد هاشلا ل# ىلع فذصملاه:هرصتقا لسمداو رشد د> ضءداذدهو

 (نوه:5) ناكامدادسأ اوديدساارظنل اولوةءمنمىأ(رظند.دسالو)لوةنهنمىأ (رثأ ع. ك)اهوقي

 اهض راعيام مواقيال ثي>اهدناسأ ضعب ةد# ض رذىلعىأ(تدكواو) اديد-الوقاول رقوىلاعت هلوقه:موداشرلاو دال ةفاوم

 ىورهناهلصاخوةءالا نمنيةقحما د رطوهام ةلدالا نيب اعج رظنل ا بارر أد ن عرب عم فو رعسمىأ( ركنتسمريغلي وانا ناكل)
 بجيق لوقلا نمركنمهرهاظام الذ لاثمأو ىسركلا ىلعهدعتي لاق مالسنيهللا دمع نعو رسرعلا ىلعهعمد 1 <ل ودنا دهام نع
 ائمذقدقو ىربطا اءاكحام ىلع هةكئالمو هئايدن عمه سا< ناب كلذ لو مهضعب و هلئاقب نافل نسحت هلي واثوأ هلنان ىلع هراكت اوهدر

 ناني _ءتيفهعقدب و هفال_ةءاحامرهاطظد ربىألادلاد, د (هد رب بوه.اعىلاعتهللا لص ىنلا» رمسشام نكل) ريدمورخ ا الي وا

 نابالذ) هأ وقهعالب وهيلعدرتىألادلا فيفةوءارلاريسك و ءادلا حافي هدرتة خس ىقو هءاعرمالا سكع:ءالوهمااهرتغ ]ورك
 جات ىت> ةئباث ىأ ( ةنسالوباتك ىف)هفالخ ىأ (تايمهناعم) رعأ ح-مضوت ىف رع عيدضت هنال ل .ةولاقوهلد دامي ىأ(هيلاتفتلي
 ليوان ىلا جا” ىت> نيرلاءاملعو نيدوتلا نم ةعاجىأ (ةمأ ه.لا لا ىلع) تقفن الو ةخسن فد( وغت!الو) ةلاعهوىل وانا
 ةءادقو) هراشالاباهعفد قار ةرابعلا فةعانثوىأنوكسةمضد (ةعنشولوةلانمركنمدره ا قالطا ىفو) نيقيلا بابرأ هعمت

 لاق) مهءانههان ركذامي فى أ( ضعي ثيدح ىف مهضعب ثيدح لخدإا مهو فو ني هج فام ىلء(امهريغوةريره أو سذأ
 نيملاعلابرلسانلا موق, مون ىأ(ةماوةلا مودم رخ" الاون اوالا هللا عمجت مال اوةالصلا هياع



 ةلازان ودعي وهل هأ برق أن اكول, همغىلا تغتءالو هفئاالا د-أ ع جالهنأالا|دردثانز> نوت ردي ىأ ملا ديدن (نومثعف)
 تيدي الا لد ا ملامضغم وهلا سضغىف رنا ثيدحىفدجوا ا كلذو مخفلا ب ركلاو مظعل امهلا اذه

ول نولوقيف)ةب ربا اءارعك نمدحأىلاةايسولا,ةعافشا|بلط ىلا ىأ
 وأوأ امد <هيننوكياعرلوأ امدح ناك-ا ىأ( انبر ىلا انه ف ثدسا

حام )سوه سيل ءىلاعت هللا لص ىبنلا نعىأ (هنع) هيواروأ هدانسار امتعاب ثيدحلا اذه ىأ(رخ آس رطنه) هلباوجالو ىمعال
 

 ميال رثو ىلاعت هاوقىلاءاميا هنا, لغد لاح رحبلاءاميارطضا اون رطضاو مهب اميقاولخد ىأ( ضعب قمهذعب ساثلا

د>ىف ىأ( ةرب رهفانءو)ج وههقوذ نهج ومهاشغن ىح ري ىفتامل ظكوأىلاعت هلوةىلا هراشأو صعد فج وهل فو
 ثي

 مور ةياورقكلملار دقمهسور نمبر#:ىأ(سمشل اوند) نيخيشلا

 | اذااذكي تهاون زحو م-غااذا مها لاقي ممصتلاومزعلاوأ نزلا ىن_عىمطلا نم لاعتفا (نومتهيف)
 مالالا نم لوهجال ءانبلاب( نومهايةلاووأ) حلا توصل |ىهو ةمههفلا نم سدل وهوه نم هلعح

 نمانءاطوىأ(انب رىلا انف ثّئساول نولو ةيف) هللا مهههلي ىأ ثيدحلا ظفل فىوارلا نمش اذهو
 تاس 2 ةلاورك ذد_ةوانهىنمةالولو هندْشو فقولا!ذهلوه نما صا 2 نأ ىق هللا دنعانل عفش

 ىآمالسل اوةالصلا هيلع( هذعرخ قبرطنهو) نكمالىذلا عن: ملا ةلزتم م وة ةءاقشاا اولزنق هنأب

 نءو)ممارططالاوطاتخاو ضعي ىف مهضعب لخد ىأ(ضعب قمهضعب سانلا جام) ىرخأ ةءاورىق

 نهبر# ىأ(س موش ١ ودتو) ناخ.كلاءاور ىذلاةءامفشل |!ثدد_-ىقه_:ءهللا ىدر (ةربرهىنأ

 نورد الامىأ( نوةيط»الام) رمل: دشوب ركلانمىأ( مثلا نمسانلا غاميذ) فق ومال هأس ور

 نمنورظن:الأن ولو ةيف) نو ءيطتسالو نورد_ةيالىأريسغتفطع( نول مةحالو) هلمهلمدت ىلع

 لوأ هنالهباؤديمال_اوةال_صلاهياع(مدآنونأيف)مالاكلا اذه ضعبا مهضءءلوقيىأ (ىل مشت
 عفش نا كلى ة( رمل اوبأمدآت :نولوةيفمهضعب داز)لاقاكم-مياعىوغشملامهوأوءايدنالا

 نه .:خثنو)بأو مأ ةطساورب_غنم هتردةي مدعلا نم كلدح وأىأ (هديبهللاك ةاخ) مه< رثووف :

 هللا ثد, لاي اكهد كن صةمهداحتاحورلا خذنو صاصتخالاو يظء:الىلاعت هلحورلا ةفاضا (هحور

 نات دارا ليةوحدالا ىلع ةفورعملاة:< ادارملاو هداك أو هيج ورلا خفت دعب (هتنج نكسأو)

 كلدجسأو) اهلعم ند هعمنيقرطلا نمةلدالاوري_باقتل أ بتك ىئفروهشمه.قفالكاو صضرالاف

 ناكوهلةإ-.ةااكوهةدابعدوجسالءةحءاداو ها مظعتوةي#دوجسللا دوج لا. مهرعأ ىأ (هتكثالم
 ىلع ل دبا هلك اذ_هونآرقلا قىلاعتهلئادرك ذاك (ئثنكءامسأٌك ملعو) خس مئاعرشا زئاحلذ

 ىلا عت هللا ىل_ص هتعافثلوبقل ىذتقملاهب رقد رو هن ردنءهتنترواعو ل_سوهيلعهللا لص هقرش

 ى-ءعانح ا ورشا وهواذ_ه(انناكمنمانحت ربىد>ّكب ردنعانل عفشا) هلوقب هندب اك ملسو هيلع

 كرنا) مدآمل(لوة.ؤ)قاطبالىذلالوهلاو ب ركلا نم(هسيف نام ىرتالا)ةحارانل لص
 نم ىلع هطخسو 4.2 غد :رهظأ ىأ ( هلثمد عب سضغالو ل هلق بضخ ملايضغ مويلا سضغ

 97 دهدالوةمايقل أمون لق نك,ملاذ_هوران امهلاخ دايةرخ ”الاؤىذلا باذعلا عاقي ادب 6 هاصع

 تصل ل ا ب حس

 اذا

3 ) 

 ليمهنمدارملان اقفال ىلع
 ةل>كللا ليموأ خسرفلا

 قْسمسلا لد 5 ِّ

 انلةرهاظ ىهفوءامسلا

 تأ ةئيق اقعل|ههج نم

 عاميف) ىقعلا ىقاهرعأ

 ليقو بصخلاب(سانلا

 نايب(منلا نم عقرلاب
 الام) هلو_تامدسقم

 ريصلاىأ (نوعيطب

 هند لهحتلاو هياع

 هلوق ىعمادسصهو

 ىأ (نولمت< الو)
 كو نورددقي ال
 (نولوةيف)نوعيطتس
 الأ )ضعبل مهضعب ىأ

 جا كاز (نو رظنم

 عفش نم)نوراتخت

 ى مير ىلا ىأ(ىلا
 فقوملا هل ةحازا

 (مدآ نوتاين) مك
 رهظيلههللا أدباعاوأدب

 هيدسي رعالا مام ةلالج
 ل-جهلىأ (نولوة.ف)

 مع

 ىأ (مهضعبداز) مهدوبعم ةعافشل | نممهدوصعم

 هناحبسهدنعامركمامظعمكنوك عمتي رذلا ىلعةجرملاوةقْعْشلاك يا ءنمعتيفىأ( رشدلاو بأ مدآت نأ ) لوقلا نم لجأ امنايب ف
 قة رمشنب صاخما ىأ( هحور نمو خقنو)ه21ىقةطس اورمغ نم هنر دقي ىأ (هديبمللا كةلخ )هب رشدلا ةقئاطلا ةلج نمىلاعتو

 ٌكماعو) كناهربلا .رخفتو نا كلاميظعت ىأ (هةكئالمكلدجسأو)هتجروهةمعن ل ياعرهظأو ىأ (هتنج كذك-أو) هتماركو

شا)كناطاسروهظىلءاليلد ىأ (ئث لك ءامسأ
ىنععةحارالا نم( انناكم ن مان رب ى> 5 ردنعانل عف

 ةدارلا ءاطءاوةحازالا 

 هنوكللاءيظعىأ (اهضغمويلابطةىرنالوقيف) ياقعلارادوأباوثلاراذ نمبرلا هب كح عضو م ىلا بضغلا ل نم ةلازالاب
 اءيسالهيفةعافشلا ىننكوالفىأ (هل 5 .هدعب بضغبالو هلئم هلبق بضغل) اميمع



 هللا مولعمابماعملعل ةرجشليقو ةليذسلا ليقومركلاة رح ىهواهثوذيىأ(تبهعف) مهو اهلكأىأ 8 نعففاهتو)
 0000 ا 1 يجئ 7لتر ا
 0 ىلا اهركذ

 نيتلاوةلخنلا ىهو رخآ
 اه ضر ردا
 (ىدغن ىسقنإل ىزاحلا
 نك ىد:ءمهأى أ

 وأ ى..هن مزل أ وأ ىري-غ
 ىرتجأ الو ىسقن صلخأ
 اوبهذا) ىاقمريغىلع
 ءايدنالا 0 (ىريغولا

 امو مع ءامقصالاو
 أ (حوب ىلااو.هذا)

 0 آلوأ هنالاصوصخ

 لسرلا نه مزعلا

 نوتايةىأ (نولوةي5)
 تنأ) نولوقيف احون

 لل ل

 رافكلا نهىأ (ضرالا

 نا قا ال_ةراحفلاو
 .دالوأىلال ماض: أ مدآ

 ناعما ةكوزازمإلا
 حوندح سد رداو مدآ

 ه-اعام ىلع ثدشدإو

 ءلامسوإلرايخالاءاملع
 ىأ (ار وكثاديعهللا

 لاوثءح هب كةف_صو

 | ىلا لتعلا اع دارملاواهنم لكلا نعىأ (ةرجشلا ن ف انو) لاقو ءاللاوةالصلا هلع مدآ فاح“
 لك الايىلاعتهرعأ تفااخىأ(تنصعف) قاس هلامرحشاانالاز 0000 ءأ مركلا فا

 اراذثعا( ىسقن ىمقن مالس ااوةالصلامويلعءايدن الاةمصعؤ قأيسمالك َة هرصتعد اذدنوك ىو 0

 هلاعت ثالهري_غهحاصم ىلعر دقي الهنالانام واد: 5 اهررك و هسفن ىلعهفو# م م ةعافشلا هك رن نع

 هيلعهللا ىلص| دن لّدتهب رهظبهج وىلعمدقالاف مدقالاو لو الولوالاا 0 الاك د ذودقن

 بالا هناف(ح ونملااوبهذا) لاةقهل نويهذب نمنع 38-2 !عغشي لسرلا ن 1 ىريغىلااوءهذا) سو

 اهناوةعافشلا بحاص هنأب هاضقر 5 1 سوه 5 -ىلا عت هللا بسد ىلا اومهذا لآ: ملوىدعب ظ- 1 ||

 راصفاو .هراصخف الدف اك (ضرالا له هأىلالسرلا لوأ تن نولوةمةاحون نوتا 5)هر# ةريصحتم |
 ص ”تالاهمو.عنال اوه. عىلاعت هللا ىلص | :يمزب هلاسرلا مو عصاصت+اىفان.الادهوهيق عيابشلا ١

 مهيلاالسر ناك دقوهعما:مومناك نمالاز اقوطا دود : زك هنال ىلاعت هلل ' هجر ر >> نبا لاق و هرمصعن

 دعد دوج ولا قل اراصتغاو هوعقوىذلا ثداحلافهدعب قفتاامئاوهت هعد لص[ نكي 1 مة

 هصاصتخا تدثفةثعبلا ىلد 2 نمد ايبود اوما عىل اءن هللا ىلص |: هللا :امأو سانا ر ءاس لالد

 ل لوا هناهدار اوقع اقملا ثءدح ىف ع صاكز وسرلو م نأ كلذ ,ملسو هماع ىلاعت هللا ىل <

 موو هلاسراهءأ 5[ تام لآ اقاطمدعث 0 1| نساك هن 1 ا ير اا لك

 كالا ا_.رأ هنارك ذبل وهموقىلا تناك مال !اووداصلاه هيلعح ونةثهدن ا ىلعت ابآ ةدهد صو صةوهف

 امهالولوةنمق | لهأ ري غاوك- -اهاف صرالا ىف نم عج ىلعهثا عديم اسر مو عىلع ةلدكساو مهرمغ ١

 نازاوك يار لتر لاَلَو ارم يا ذعمانك اموىلاعت داوقل اوك اه

 وأةريغتنمز ف لودر 0ك ىحم ىل_-# 2 0 ميا عاعدب و' هول 17 ممتارهماعو همز قهرعس عءلسرب

 علب دو>وتت هموقل هبوعدوأ ةمأي لاب لاني ةءاقم سو همل ءىلاعت هللا ىلسصأ: مان ةيصوصخل

 هبوب عوأب مد عدعم : ودوههروسىف هيطعنبا تهذ و لاو نادال وع دا هاو مط مادلا

 01 اعز وتلا و غلا نوك#ن اروكديعلا 0 علا

 هدهعو نا :لهنا لمح و لرشلا ىلعهءوقرع_ غل ٠١ او نم م6منالهتعي رع عل 2ةعور# 8 ”0نأ ودعا دل

 نوك نيس وىراخملاح رش قر>> نيا هلافاماد- ةلوزأ 95 0 0 ع5 هموقريغ

 5 اوالوسرايدت ناكمل سوة مال تاو اهةيق#وءامن الانمهمدقن ن م حم لد ا

 هريغك نكي ملاداق همدخو هلهال طي اضلا ماع اى ناكةراث اند .>ىقرفقك-الرهظرلو هيخمل 00
 احونملاعت هللا كم نا ىلا وذاك تدكو: مزىقامتت 0 ١رداو 1 سكرات كا 8

 0005 ل ةيالوسرلواومت م دك د دس يس هاو رفك- لاشائاارهظافأ

 هعدقلا بدك ااق' اروك-_ثادبعمللا كامسو) ىتالاك كلذك ن ك1 هلق ن مو + 2مةأعمو م >دادعو

 0 م ةعاأ ىلا مالا كذب رهتشافهءررك 0 املك ناكهنال

 الدلع جارريمضلانانمحصالا ىلءاروك ثادبعناكهناح ون عمان ةاج نمد رذىلاعت 1-0

 (انءابامىرتالا ) هلوهوفتوملاة دشن ماه 9 لا :(كىسوملا

 حدالا ىورنلا لاقوهمانيأ الصواموأ ب رك- 1 نمهيقانعق :ةاسىأ| يعتقد وةمجعملا نيل |نوكس

 0 ل اكسالاب ناكولومح مم 2 :امن هرثال [ىور هنا مل. اديوحاا عب 5فودرعملا

 جار 5 !ةخسأ قو هنيعد م دقت هام ىا أهل لو. )هيف . نحامتصال- ل ق(كي رولاانل عقشت 5

 د ةندقو ( سعت ىسفن هل -ثمهدعب بضغنالو هه 'ههل.ةبضغ ملابض مولا سضغى رنالوةيق ١

 اذه ناكهاداتكو
1 

 لاق ىلاعت هنا عمركثلا

 ىداع نهليلقو
 امىرتالأ) روكا
 ءاانمىأ (ه-يفنت

 امىرتالا) نز-كاو
 زوجو نيغلا حافي (انغام

 نمانا دوى اهتاكسا

 0 (مويلا بضخ رنالوةيف) كيسان صالخ ن وكيل ىا كب رولا: !عفشتال أ )ةدشلا

 (ىسفت ىقن) هّقلك ام كركد-_ءاو دن "مى اكد عاط# :الكأ (هل-ةههدعب بضغبالو هلثم هل بق بضغبملا مضغ) رهظأ ىأ



 ىأ ذي مسني اورف]م- هوكد اء ىلاعت هللا لص ىننلا ىأ(لاقإ اه عن ن ءلدادت سفن لك ىلا موىلاعت هاوةىلا ءامياديق

 (لعرخ) هلبقاممل دب وأ دان 8 اه ردهلا اوس)اهانواهباصأ ىأ( با صأ ىلا! هينيط )< ءاسأاذلت ىفةءافشلا كرت نءاراذتعا حوت

 فرعا ا ا ىلهأ نم ىنبا نا ل٠, !وىلول اىلارمالا : سوغينالوالاناكهناباّمعلاه-جوو هاوس ريمضلا نم لا

 ةماعلا حو احمل "هه (ةوعدىإتناكدقو)ح وهكلوةىفةداب زىكأ(ةر رهىنأي هتاضح

 ىأ (ىرب كل 0 |اسم تاع ىأف وذ < دئاعلاو ةءياسخةغص (باصأ ىتلا هتسيطخ ذي و سأ5 هد :ناورىقلاق) هح هدر

 علو 0 امهتكلو مهلك نوموصءممال_لاوةالصلام_ميلععا منالأو 0
 - ٠ ىلاعت هللمهميظ

 نم ىدعد نم

 ىلا او_بعذا) ىفاوا
 هلا لها + هلاق مههاربا

 نولوةيذ مهاربان ونايف
 ىأ (ىلاعتهشلا ىنتنأ
 نمل -ماخو) هاوسرو

 قىأ (ضرالا ل_هأ

 كيرلا انل عفشا)هنامز

 ىأ (هيفنةذامىرتالأ
 نالوةيفإ) بركسلا نم
 م و ر

 ىأ («لةم_كذنام_ذطغ
 وأح ون ل ةموأ مدآ لم
 ركذيو) مد ةناملثم

 ىقىأ (تاماكثشال#'
 | ىهو تاردك ةروص

 اًذهمهريسك هلعو ه مهس

 هلوقب هرمسفأمهتميطدار لاو اموظعا هنذوإ غو اوهوانايسنمممرد_صامنودعتهنممهكوخو

 ةعص ملء ريد ا 0 نمزايب فطءوأ ل ديبوص:موهف (لعريخ هر هلاوس)

 نمهىببانابرهلوقوهو هلاسن نأ قد مال لاسم. ناب4_:هلءريغاذ ثمالة للان ]ود ردا

 كاإدأ- نه سدل هنا هل ل. ةؤد>:5مهموعو قرغلا نمىلهأ ىدحا :«ناولا لدعوو ىنتدعودقو ىلهأ

 سدلوناءنكوها دههثب اواءهركلل سدلامىبا استالفعاصريغ ل عمنإو تا< اصلا اولعوا ودم 1 نيذلا

 نمد ال-هج ل عج وهيرح زو ءةعافشلا نءاذههقاعاا يق 5 اكل! لهأ هعزاك تجوز نياوهبسب ر

 هياعهبثثا ىت-هلغشدلولا  >نكلو لاؤسلا نمهعن :ءام لع لاحم تادو ل هأ ن «لوقلا هيلع وبس
 نب رفاكلا عم منك :الواتعم سكر اىلاعت هلوقل يل ديانمومهنظهنالاة نم لوقن مس رقلوقاذهوهرأ

 ل ق-ىف(ةربرهىنأ هد اور و) هلك اوهثيط+ماه> والف

 نانى: لك دءوىلاعت هللا نادارملاوة وعدى: :لكل نا ثيدل ا ىفدر ,وامىلا ةراشا ( وق ىلعاب توعد

 م- اع ِء أمدنالا» اعدنوكىفان.الؤ م هاهم وعدل وأب اح حمس 4 مآ عسي ؟ىلعام وعدة وعد هابي

 د هك عنو ةعافشلا ءررتق مالسسلاو ةالضاا معلعمارادخلا اذهو اناحةسممالسلاو ةالصلا

 ىمامجاعر دقأو ةعامف_كلا,ىحأ هناف م-هادت ةموعاي نالاوأو ما اوهذا)

 ل ايمي ن ءتدرع ةناىأ(ضرالا ل- هأ نمو 1 .وهللا تل أ) ها( نولو#» ماا هك)

 فبضغد# ها هنق ٠ :كامىرتالا كب رك عفشا] هع اقشلل لهأ هناىلا ةراشا هم 5و مدع هك

 ىلاى داس يقسوفا هاو ئق(ت 1 1تا 5ك تحل و 3 مدام لثمىأ(هلثمركذ ةامضغمويلا

 هلك اذهواذ_همهريبك هلعفمانصالا ق>ىفهلوةوىخ اهناه_:مثللملا اهملطا1همدوزل هاوقومانصأ
 اءاوهةقيةحهدصقءمل مالسااوةالصلا لضفأ هءاعوام دن لغممها رباناالاهداقةعالو عقاولل فااخم

 املارظذابذك هاهساعاو ة-:مةحو دنم ضد راعملاىفنانبذك؛سداةءدصق لد والا نمبرضل هلاق
 5 رقة ةما نامه عنب ورلاةمظعوه-تنت ”رولعل هرذ_اوب نأ ف انو بطاخلله نمرهظإ

 هري- غوت ذك- ٠ نءموصعمءايدن الا ا ؟ لو ءيلءىلاعت هللا لصوهفالاوهف م واوا ىرادمال

 همزل ولدا ومازلالا قد رط 0 كلاىف هلوقلسمىفاممدعو

 ىجيتناكهنامةسىلا هلوق قلقو تاناورلا صد ىفاهيؤرم هكلانحرصد-ةوةثالث !!ىلعةدايز

 ةال_صلاهيلع هتمراذتعا اذهوىلاعت هتنناءاش نا هان ىف هلم _صقت ىلايسو رظذةيكو امقسدعت الدقي ةح

 الهأت ل ىأ(اهتسل)اهصيلذتو ىسقني لوغ ثمان ىأ (ىسف: ىسفن) ةءافشلا مدع مالسلاو

 نممهسايو مهلمأة مب خنملوالاهماللاكن ممزلام عقد] كاردتسا(ى ءىوعؤيلعن كل 0 قري عا ال

 م
 اما وتايذك تسلوىأ

 تاب رونو ضد راعمىه
 عقدا ]وعب د آت

 ىعماذه مه ريمك

 هلوق ليادب تيكمتلا
 نوقطنء اوناك نا ىلاعت

 ىأ مق-سىلا هلوقب و

 شاع نهال مة_ىاس
 توميو مره وأمة

 هللا صه نم عضاوتاذهو هللاىلا برق أوىنمردقأ هناقءوهْزْلا ىأةدئازءاجا او لع مس ها ءاعوةعاف عل

 مالسالا فىتخأ هلوقبو ةطداو ريغ ن نماهاشش ضرالاىئهللا اك هنا ىأ (هللا ب ملك هناف) هلوقبهم ل 2 ل سوهيأ ءىلاعت

 تتار ىوالا نااالا 2 6
 عفدل كاردتسا(ىموع يلع نك او)اباطخلا نم مع وذباد ةولتمىنوكل ىمظعل |ةعافشلل ىأ (اه تاس ىسفن ىدن) اقرتءا. دنالا

 ةعاق لا يلعهءاونيعتساو ىدوماوم هْزْلا ىةناعتسالادب زاةدئازءابناو لعق مسا كد ءاعول> ا ةمصوو ىلءالاة بخ نم مهةهرأام

 هناي ١ ىلك نال هياسأ لاط نك هنأ, يطوع و( ىلا عتهلبا ملك هنافا ىل ولاده



 (ةيرقد) امءاكت ىأ(هماكو) اف وأوة ءىلالاب كلا تل ار ولاهللا انآ )ساد ءة+ذىف(دبعهناقةءاورىفو)

 هقكبا ةركذيو) فدع ت_هىفا عننا ىلالا>الىأ ات للوقيف ىدومنوتايفلام)ايجانمىأ(ايجن)امركتواغي مشت ىأ
 ا رادبلا# اةزازطلمألا ور ليل دب ىريسفم ف طءوهو ىطرقلا هل دقو ىأ( سفنلا هل قو) اهيفعقوواهباصأىأ (باصأىتلا

 مهماظعتدسا قءايدنالاةداعىلعأب مهند ر رقم ب اوام الع امسوء الاف ناط شلال عنمددعأك َه 2 ةهطخ هدعدقو ةقطاع

 ىحدلاد_ءبأدقو لة نذالا لبق ىطببس لم ىلع اطىرحرت ”اكىفأطخ عقو بدع نءاذهن 2 :ملذا 0 ت6

 اهدسن ءلاؤس هناق ىسوماي كموة نعل عا اموةداه ثاريلعه متع مث نموةصيقن :اهسفن ىفاهناقدن رىلاهةلحمد هءيطحال هحرش ىف

 ثيدح ىحدلا نمةميقن ةصرق وةمءظعتأ رحمذهنا قالو ى-منا هموقلاقغا املا مضذاةصةناهنا ثمحن هاهراكنا نمضت
 هح ولاني | وحلا هي لع بقرتيل ىمومأ, كموقن ءذالع أامودا و ,ىلاءتو هناح بسهغطالدقو ه.زنا موه ىلا هن هللا ماكل هميطخ تدنأ

 بر اما 1 عع مارا كح اهملع *اي نت[ ىاصع ىهلاق ىموماب كنب مود كلتامو ىلا عت لاتأك ىلوالا

 تاو 4 ىفاذ_كةىرخأ

 ىرثأ لع ءالوأ مهلاقانه
 ىذرتابر1يملاتا2و

 ىطخالا مهتمدقتامىأ

0 

 ة_يهلالاب شكلا مظعأى هىلا(: اروثلاهّللاد ان آدبعهناقىرخأةءاورف و) ىمةءافثلا ىلع ىوتأوهف

 هما رقهلعج ىأ 06 أ هر رقو هءزهمالكهءلاهنلا ىجوأدار ااوأاو اك هنوكل ناب ؛(هماكو) نآر هلالمت

 ةالصلا هيلع (ىمومنوتاخلا) | دمر 0 .:اكم سدل برقتلاو هلام طا و احانم ىأ هلا مكن هنوك لاح

 ىلاىأ( باصأ ىلا هتئيطخإ) ىموم( ريذيو)ولةءافكلالهأت : كاد 3 للوقيف)ماللاوأأ م ا 06 يك :اةريشلا

 (سعتااهلةو) ريسفتلا فني موه (ك ىسومايك موق نع غأاسو هلوقب | ,مل عدلا هبساعوهنمتعتو لامتماىلاة«راس 0

 عقدلوهاءاو هلتةلادماعن كلوت اه ىسو ههزكوثهيلع ىليثا رسالا هثاغ#سا ىذلا ىطءةلاوه اولا ةرداَدكا ءرآ

 لعق نمهدعوه:مرفغةسااذلوهنّ:_خاوملا ىذخمال_تااوةالصلاه_ياعهنكازئاح ل -ثهو لثاصلا
 مميلع نك-|و ىسقن مشت هرب غ لاق كل اق مش مال س !اوهال_ صلاهياعدت هصعاذ هىفان الف ناطرشلا

 هالصلا هيلع( ى.دعنوتايف) الصم هنأيب مدا هتماكو مقل حور هناف) مالسلاوةالصلا« ماع( ىسدعد

 هعفر زو وةركن هنالل» :[كةفصالر ورحم لدب(د, ,عام دعي 2 ل انه تدل لوف )مال او

 اهئمردصام لك هاهللار هغىأ( رخاتاموه- ًُ .ذ نم مد هدام هاهللار 0 دع هنا ة>ست قوهمصتو

 ه-:مةعاقثلالودقب ردح وهت كل اكنمودوذلان م4 مصعل ةمصعمن كيل ناوهيلعستا“ 0

 ميلعزكل-و) دعوي

 هللا حور هناق ىسعد
 صاخح ورود ذىأ (ىلاعت

 خفت يق ارح ؟هعاد نم

 م
 اموال 4 مطد ل6

 فب رسم همك اضإ هه داس

 هللا ةانو هللا ثدمك

 ثدح 6 (ه:هلكو)

 ىأةحيصقءاغلا(املانأ مهلوتاف)م 4ةعاقشلا لاول فقوما لهأ 0 وعفمالءاذبلا (قواف)
 ىلن ذاب ن اه ميالطأىا(ىرىل !ءنذاعس -اؤ)اهرخدمهعا مشالله انأ مهلوتافمح عفش نأ ولف

 هال ناك محلا لوخدلا فك هللا ذابىألو: حالا ءانملاب(ىل نذٌوي) سانالةعا ةثلاوهتمررعلاىف

 2 ءضرغلا ف 5و»نم 0 ةنلاعاو بادي ءهللا نمي وهي نسل ىقوموهو امم ءحاالا عادهيف هه

 ىلع لدأ وه: ةجرو ف طاوهما رفقوم ىف !| وفوحو اسر دارا ل1 نال ندرك ناكوأ نك ةم-اكب ناك

 هير عسوهيلع هللا لص ىأر اذا ىأ (ادجاس ته ةوهن:. ًأراذاف) ع هدا _15نانثهطاو ةعاق_كلالومق ا ا

 انامع ىسعنونايق)ةءايقلا فةوءىفةعاس !!لوهوةعا عشا ماةمىفماكت نا يعش اذكق

 هنالعر جلا (دسبع) ةصاخ هلدو#لا م عملا ن وكب 0 ا اع)اهمالانوذاموأ لل ام ىأ( اه تل لوقيف

 001م سف رامون ىف ص نلاءىأ (رخاتاموهمذن ممل ام هل هللا رفع) دبعو هرب دقن ىلع عف ةرلاو هدم ةعص

 واوة-ناثلاةزمحلالادبأو ءقاقأن م ملك-املا عراطملا لوعفملاةغيصد( واف ) همه ما علا اذه اطيقهنعر دصاع 25 :اعمريغ هنأ

 انألوقاف) ىمتعام لا نوملطن و ىننوئيِحيف ىأن ونلادي شد ى هوهياور أك نونامقى :ءملاو ع عاجالاه يف ةعقوىذلا عامتجالل

 قىأ(ى رىلعن ذاة-ساف) هن: باب وأ ش رعلاةهجىلاىأ( قاطناف) قول وأ نوذاموأ ا ناكىأ(ا4
 هطهسق سدل بيجأالا عادهيف ىقيالزاكمىفهباحرصمدر وا-1ةءافشلاو اةمىوأ ةنحلا لال وخدلا ىفوأ ىد ركلاىلا عولطلا

 0 (هني.أراذاف) لالحلاوءايريكلارا هدأ ةقشاك مرسولا-هلاراث آر وهظ.ىلع لحي وىأ( ل نذأيف) باح هبرنمبو
 تاذلاةب وردي و رلادار-لانوكي نأ عديالواذ_ هلاضفالا نمىلعمذأ اذا 0 لاح

 نيمو رحالاوالخةعاس#اوةذسلا لهأدنعةرخ" الارث احهناقت امصلا لاك عماوج ةعماخما



 فقومىلا ءالااوّةم هلاك ن ذولا باسحلاءضرعلا ىنةوم نم مل بو هيلع ىلاعت هللا ىلص هل ةنىف ةمك-4لا مثةدارزلا ةداعس نم
 ىف ءاحدتو ةمرحلا عضو ماسالا ق>أ هنافةمدلافةومءئاعدب ىرحش نك ةناحالاعةومةءاف_كلا عقل ةمارك-لاوةجرلا
 راد-ةم موءلك نارانخالا ض»دىف احوايندلا عج نمةءج:دجس ل كرادةماهد هبة” الا ةدجسل اوةدج_]|هذ هنادجأ دن#م

 ئأ(ةياورفوادجاسر خاف شسرعلا تت: ىجان ىأ( ىف" افةءاورىفو)ةنسنيءمسرادقمةدجس لك ناتدجسلاناناهث نينسرشع
 ةهنربغلا ةظءالا|نء صول او ةيدوذعلاماقمىف ىعي هير ىد نيب وأش رعلا ىدب ىأ( هيدن نيد موةاق شرعلات 2 ىت ”افلدب

 للءردق الوايت دلا ىفاهذرعأ الى عب ة+نىئاكناالا ىأ (اهملع :ردقأ الدماحءهدجاف)

 ناو دفو) ةرخ* الاف هللا ةيؤر عوقو ىلع لهل دهوفو ه] هبي رقت ىلع هلارك_ثوهللام عظعت دجسانأ يع
 كلذ ىفطةسأو عتأىأ (ادجاسرخاف) هنماميرقش رعلا تتاناكمانأ ىت [ىأ(سرعلا تى ”اذ

 ءاملارب رخ توصك توصهعمءمساطوةس طقس ىنعع رخس غارلا لاو نيت دج سهلا دج اس ناك لا
 لوصحو طوقسلا نيردأ عامتجا ىلءهي.زذتادج_ساورخ هاوةدوملعنم طة_ساممكلذري_غوحيرلاو
 احيد_ستناك ربر كلذن |ىلع هيمن مه ردم عاود سو ىلاعت هلو5و حجيشلابمممتوصلا

 ىمس مل.وهيلعىلاءتهّللا لص هاا ىذلا ناك اًذهىفاماتلا لاقو ىبتنارخآ ْئثبالهتلا دمك
 ةداؤ ردا لهأا يزعم <نيتاساهرثك أء نانا عسوأ ىهةنج وةميظعرادىهوشس رعلاةصخش
 حمهنوكلمةمظءةدها موهنأو طرب هللاهءرك أنممارك اوىلاعتهتءؤرلالادءتلوةعجلك مهجر

 ديدشُتب عمسمنا فورزاك-الهحرش قو ىفوث أ ,ةقواف هلو لد. قرا ثلا ىو ناك-لاو لوا لا نع ههزنت
 اهراد_ةمليقو دجأد:مىفاي ايئدلا عج نمةعجةددسلكرادقمو ناهربلا لاق طمْض هيو نونلا
 هنهبرقلاة د_ثل لي ئءوهوىلاعت هللا ىدننمب ىأ (هىدينمب موقافةءاورىفو) هرظناف نية عبس

 اهن_بحأالىأ (ن'الااهيلعردقأالدماحءهدجاف)ك يكرديعد وهوشرعللريمضل ليقو هلرب وصتو
 ماهلاو هنمماةابىاقىفهللااهعةوناالاىأ (هللاا,ينوهلينأالا) ايندلا ىفابتيقيك فرعأالو

 ىو ) ل- هد ىلع ىمذي الهنال ><سدل مهري_غقوهو ىحولا ن معون مال اوهالصلا مهيلع ءايدنالا
 ىلا قال_غالا ةلاز' حافلا نال ىمهلب هلوق نم ىنعمسي رقوه (هد_هاحم نمىلع هللا حتفيكةياور

 ريسف» فاط عوض (هيلع ءاندلا نسح 39 رسءوغ نهءادتواْئدل ال وصح ىئ عاش ملفقلاو باملا تك

 هيقةهدءبالو هلبقل_سرلا نّمدريغتارسيشيلهنادا رملاوأاقلطم( ىلبقدحأ ىلغهحتف«ملأيش) هلبقأ
 تئشام(لسو)دوجسلا نم(كسأر عفراد ناب )دجا.انأو( لاف ةربرهىلأ ةياور ىفلاو) ءاهغتكا
 لوةافى-أر عقراف) رمالاباوج ىف ناموز < نالع_ةلاو( عفشت عفشاو هطعن )اهريسغو ةعافشلا نم

 ةياورلا ىنعموهو براي هلوق نودي ىمأ ىمأى انةياورقوىمأجناوأمحراىأ(ىمأب ران ىمأبرانأأ
 هيف مهامماوجنيلهعماونوكي ,هوتايل مهادانو ىمأ ابىأءادنلا لمةكتهنال يو حيحصلا ىلعىلوالا
 ةراشاو مهبءانةعاممالار ثا ةلماشلا ىمظعلا ةعامشلا ىهةعامف_كاهذ_هناىلعمه-صخاماو
 ل-هجعتي مامثهال ٌةد_ثو ماقما رضا ل عافلا فذ_>و مّ نمتاذلابنودوصتملا م- هنا ىلا
 ةنحال وخد وهل نذأىأ (كنما نمل-خدا) هك رعد ردعب هلدللا(ل وقيذ) ررك اذلوموصالخ

 ىمهاي وةياوراهعربعأن ا ؟ها/

 قرضالا م ودجأ دمام

 ىأ (هنا الا) نآآلا
 ىلا عتو هنا>.س هذكل

 كلذىفىأ (ابينمهلي)
 مار-ملا ليمكتل مأقملا

 ابينمهأ. ناالا ة>-فنىفو

 هينمهلي نا ىرخأى و
 دماحءة>-.قومتلا

 ىووذلالاةهيلعردقأال
 لو-الا ف وهاذكه

 لاق ممل اوصأ ّق ىعل

 دوعذو حم وهو
 ىلاهءاءى ريمضلا

 حتفيف ةياورفو) دا
 ىو (د_هاحمب ىلع هللا
 هد_ماهم نم ةخنلا

 (ه-لع ءاعقل !نس>و)

 ىلع ىرتس نت قطع
 رهظالا وىحدلا هلاقأس

 6 رياغملاب سسساتلا وه

 دجحلا نم معأءانثلان اف
 د-#انانمى-الاك
 ركلا ىدمععد ريد

 م)اميظعىأ (أيش)
 (ىلبق د_-أ ىلءهحّاش

 جفراد ايلا ءنعملاعت هللا ىضرةربرهىلأ ةي اور لاو اذه ىةو لبق ىعملاوأ ىلوالا ناهربلاب و [ءافتك الا داب نمىدعدالو ىأ
 ىق>ىفىأ ( عف_ثاو)رمالا باو +ىلءاموزج لوعفملاءانب ىلع تكسلاءاهب(هل ءد)كسفنل ىأ(لس) كردقهللا عقر ىأ (كسأر
 وفعو الوأ مهوفع كة سأ ىأ ( ىتمأ براي ىم برا, لوقاف)ك و عددرتال اول ةعافش لقت ىأ ةحوتفملاءافلا دي دشنب ( عفش ) كربغ

 ىلامهئاجتل اوهنر ذحىلامهعوج رلهحعأك ةلاحا كل ىفة#الا عيجن اكوأ ةيفرشالل بيلغتلا ىنعمةمالا ىف ظدولوأ ارخآمهرغ

 وهاي ىريك-!اة_ءاف_كلا نمدو محلل ماةملا هدي رأ اذاهلك اذ هوازاح ةفاك ىتمأ ةقيةحىتمأوأ ديك اًدللرب رك.لاو هتوعد
 نمئأ (كةمأن مل دالاقيف) ة>.ذىقوهرابثا|موأىلامةوهناح سهلا ىأ (لوقيف) فاحالاو فابسلاو ايسلا نمرهاظلا
 ةباجالا لهأ



 انيمب هنوكببرقالاوأ |ربالا ىأ(نمالا بابل نم )الضفروظالاوهوالضفاسا 0 اًةءالودذخ اومالىأ(هي 2 تاشحال م

 (باوبالان مكالذ ىوساومةسانلا» ءاكرش هم هون :4|باونأ نم م هآوةه.لارب سناك 5 هربش 1100 "منا با وبأن

 ىلا رقالا كلربالا ل ضفالا م هر 5 < وباوالا ع يج مولع ضرعت هناصرك لا ةياهنو مينعتلا ةاغاذهوا مممفوخداو راع اع

 دا ونايرلا هكلاقي وموصل|تانوةقد_صلابأن وةالصلاٍ بايب اوأأ ةين :اعةنجالإدمح رشف فاوملا لاه بان كلذ

 هنماهل العلو تند :احالا3 تءاحٍباوبأ ةعب هذل-ه5ل او م نيضارلابأب وساسنلا نءنمفاعإ اواظ ظل !انيمظاك ل ابابوةيوتلا

 0 :أهناو دف) م مسوي اعىلا «) هللا ىلص ىب :لاىأ (رك ذيل و) لع ىلاعتهللا وهم !ءناسحالن مهنمل خد: ىذلا نكالاناثلا

 كسأر ع ةرادجا,لاةيفةربرهىلأةد ءاورؤمالسااوةالصا هيلع هلوقوهو مالك-ل ان هئأ (لصفلا اذه) هنعىأ(هتعىلاتهن

 (رضامث) باعلى (هتكم) هنعلاعت هللا ىدرهرب رهىل 'ةءاورؤ م0584 ىأ( (لاقو) باواالان مهاوسأم.ق هلوقىلا
 ب.390ا02025_90ْ[ة101010ح خخ ٍ.ٍِْ>©“> _8 1ٍِْ _[ٍَِِسصسسسصصٍَأَشَْشَ+ش9+<+ٍٍششش7723«<ْ+<+<ح _شْ_ا7027230ا اع 5 7 0
 نمنءالاى الان م) هيدس نو بسام +تنذالنسذلا نيقتملا كم ءآص او ىأ(هي ناضجات اخ رسكو ْز هب

 ىأ( م-هو) ةمالاءنهعأ.ة وب :ابرصوصةيوهونماثلابابلاو هواهباونآ فرش ًاوهىذلا (ةنحلا ب تاؤنأ ىأ ءار 0

 بابىشو(باوبالانم) هاوسام.ةةخ_بنىفو(كلذىوسام دق سانلاءاكرش) يلع باسحالْسذلا 0 0 2
 8 نيذاعلاو طل هلا يي ماناكس !ابانوةن وءل|بابو هداهكلاد او ونانرلا هللا. وموصلا ب ايوةقدصلا ل هل 1 "9

 اند 0 4 رك ثنملو) ملبمحر شف لاعتدهللا هجر فنصالاهنيبإك ةالصلا باير هنيضارلا لاف 8 0 3

 ةحس قو ( هناكم لاق مث ان :هىلاكسأر ع ةراد ماب لاق :ةهلوقن هةرب ره أهي اور ؤىذلا(لصفلا 3 ؟لهنرق 1 هير

 عمس لقوكسأر ع ةراد ا ىللاق.# ةادجاس)رخأ مثةخسنىفو (رخاف)هنمالدب هب ىقأىأ هناك لاقو كسأر حن دجمأب ىل
 لايف ىتمأىمأ ب رايلوتاف) فقوالس ك تءاهوهوألاسا ا ريمشلا (ةطعت لسو عقشت معشا وشلل لا

 لاقثملا (ريعشوأر نمةبحلاق 2 «هبلتىفناك ند) هب رقما ةءافشلا ماةمنمسهذا ىأرعأ 7 ا 5 16 و) كمالك

 راد_ةملا ىقاطمن اري هل 2 رادل2مقرعمأ هلد 7 ,هنالزأ ومونر زاومهانعم دم اانوك تومعأ م 00

 قناك نمىأل اعنا (ناميان م) لوقو فو هرعملارمأ |: :ل_>او ىهوةيحال نأ ا 0 5و ّ سلف 1

 صضارعالا مي سد زاود ىلعءاغياه-_ىفقث مد لالا يك وراق ناكل د ل الأ هيلت 5 0 00
 هل_هءقرمالا ىلع فوطعمجبا رحالا ن نمرعأ ةزمهلاعطقب / -جرخات) اي دلاد وماي ساةتالرخ" النو 0 0 1 00 :١

 تاك ناةعافثلاهذ_هوناميالا نهلة لقأ هبات ىف نم جارخا نمهللا هب فرمأ ام( ىلءفاف قا طناف) نام) ىو 6

 اهدءدام دارملان اكن اوهن ركو مقوملالوهنممه_دعيلذت مهجارابدا رهان ىمظعلا ةع مشا ىه 5 ب
 هيفوةوىذلابرقاا ماقمن مناك 0 اورانلاع نمم-هج ارخادارملاف ممل ب

 لُممر 1 ذو) 0 0 ىتلا(دمأ غلاك ات هداف ريا عجدأ مث) لاعاذلو مدقن ارك ةعافشلا نك و 0 (

 20د( ل) مادمت قلد لعل دما( ]سس ةيادطكالا
 نامالاةلةةءاغن عهد 0 ا ولا ما اغؤفورعمس>وهو(لدرخنمةبح لاقثم) نه ىا )ن عانم)

 كعلا أ لاعا "نا
 (ىندأ ىندأ ىندأ هلق ىفن اكن م )1 -هءاور اك (هيفلاقومدق# املّدم ركذو نر ىلا عجرأ مث لءفاف لاق١ وانيكسمىل قدك

 وهو هيلع لدي وأ زجتيالزامالا سفن نال لءأىلاءتهللاوكلذ وك وأ ةةداص ةينوأ ىلاعتهنلا نمفوت
 0 ع (قاطن اند اناا وك مواراد :لانمىأ(هجرخاف)اذك نزباسريخلا نمد .اةىق ناك ولو ىرخأ ةباوز ىفءاحام

 وأةرب نمةمحل اقممىلعد زم هنامعان مناثددلا اذه هموهةمقوىل زغلالاوباذعلا سجوةسن مجارخا نمد, ترءأامىأ

 نينموثلا ق-ىفهاص أو ةن-ىغل أب ذعب نممّمموالياةيذعب نمرانلا لهأ ن مول دالوأهجا رخاب مال ل_خدولذارا:لا لة دبال ةريعش

 دماحل كاتب هدجاف) باطلا ءاسقملا أ( كرما ع .جرأمث) رايخالا در وامرانلا نمجب رذنمرخآكلذو لاقة نسال ةعمس

 ةياورنمثيدحملا اذهىفىأ(هيقلاقو)خلا ادار ثلوةوهولوالا ىوارلار ك ذاملةموأ مدقتام ل *«ىأ(لوالا ل هرك ذو
 (محج ا ل هك رخد> اولا وداد رلاسح لادلابلدر# او ناعا نمىأ(لد رج نمةبحلا65) ملم

 ىندأ هما ة يف ناك نم )سم ةداور نمشي دحلا ف أ (هيف)لاق مث ةخسذ ىف(لاقو مدقتام لد ءرك ذو هح © ة>_ىاكهيرىلاكأ

 ىو وثلا»رك ذامىلع م-ملوصأ ةاذك تارمثالل (فدأ ىف دأ

 نيني طش دع و

0-7 - : 



 ( لع اف) ةمقيك- || اراسسإ ءابفاثااوةيمكلا نز ونال ضرعةفرعملاو ناميالا نال لل لثمدلكا ذهو ه(لدرنن مةبحلا ةةمنم 4

 كك عفراىللاقيفإ) ىراخ د ءاورنمىأ !(هعبارلاةرااقرك ذو) جارخالان هه,تمأامةئلاثلا ةرملا ف ىأ لعقافلاق ةخسفو

 د !برابلوقاقهطعت )لة ساوه>-:ذىفو (لسوعف ثنعف-كاوزكا ”وعدسجتتوكلوة ب ىأ ةخسن ىفاك( عمست لوو

 قورار'الا راد هلاخدا رأت ل|نءةومنل ارار ل م 0 (نمي

 ةينادناو:ةىلاعت هاوقك ةلزئملاوأ ن امْزلاوأ ناكل ىفبرقلاها:عهلصأ ءوندلا ن«ليضفت ل ءفأو هو

 لاداكرم_كان لب 2 ولذرالا نءورمك الالب 7 « ورع_صالان ءو رثك الاى 92 : ولقالان نءهبريعمت

 لقالاّنم ل“ ماعدا الاهدع ال ةفاضمأ: ه لعثأو ريخوه ىذلاب فدو هىذلا نولد هت[ ىلاعت

 رو اهضعد ؤوءافشلا خسن ضءد ىؤكلدك و هواث الث ىلدأ أ ظفاربرك سا :اةءاور نم م لم حيت ىفو

 نايب , (لدرخ نمةمحلاققثم نم) هاوةوى مشكلا ةءاور نمىراخبلا عيدك فكل ذك عقوو نيئرع

 نم 26 هدارلاةرملا قركذو) ناميالان مىلم ملة لق أهبة ىف نم رخآكأ( ل_ءفاف) هاوقو ىندالا ىندال

 نامالانا ىلعةلالد رك ذامءةو ىراخبل اًةباورىئارأ دفان روودلا

 ىيدصتلادرحغ هناانلقناو رهاظو «ةضرغلاو أ اًعلطمةعاطلالاعالوخد.ا:15ناو صني وديزب
 نمهري_غودضعلا تهذورغ وهو صيةنلا لامة حامالا هل قيال هناف هل مقال لي ةفديف ىاتخاف ىلقلا
 دل صلام- ريلععادنالا قد دصتك سد !ا:ةردصتوانداقمعا نافاضد أ هلمق» هنا ىلا نيققحملا

 0 _سأر عقراىل لاقي )ةيمااك- 1! |١ ىف هقيةحتوهمدعوك. ككنلا هلومقراسعأب ها

 جا )ع :اوهعام_كا (ىفىلن الا براي لوقافهطعت لسو عشت عفشاو) كوؤاحر لمةيوسكت ىأ ( عه 9

 رع-غ ن «ماماداعدعا كالزا دات ةءاعمهنار هاظلاودي>ولاةماكب ىطن نمىأ (هتالالاللاكز م١

 0 لاكوهذ ناسالابلقلا قبب دصتريثءاناهنان هىلد قفقاح هلاح نع ٌس دعت و هه

 ىلاعت هللاىأ (لاو)رب د ةهح" ةمريغل؟ثموهو وءانملاهيف هلل درع لن اودك و ما ىدالا نم ىقرتلا

 ىلع لاد مق( ىتمظعو ايرعكو قزعو نكلو)ىلا لب كيلا اضو م كلذ سدل ىأ (كيلا كلذ سنأ

 هيدايزوكلذروهظةماظءلاودايةنالا نععقرتلا ىنءعءايربكلاورهقلاو ةماعلا ةرعلاوهماع ممسقملا قدك

 ىلق قو ت1 انك واه>ةزودوةروسكمههج :>-وماك ءملاءام ءافاضءدااب( ابربجو) + ةيراقمم ىفو

 اموك سوءابلا عقب تدري اووهو 16 اودزارعغن نمكلذك عمسهنابدروءايرعكلا ةلك اش دمورو صةمهنا

 لدعحيا 9ك >أ ةعاق شرم -غ عنه (هللاالا هلاال لاو نمرانلا نمنح رخال) توكلالاك ةغلابإل وانو ىنعع

 ىلءدر4- ةوهي5م 4هححالو نا ءالادهدك ىقفاك :داهشاا ةماكي وطنلادر < ناىلعةيمارك- || اذه

 أ مهحارخاب ملسو هياعىلاعت هللا ىل_ص ىلا صخاموةلرغعملا نهر رداع ايكلاباضصأ دوا لاق نم

 ته ,دحىف هأوق هلل دروهادعْئش لكن ءهنامادركتنمةزعلابرهجرخ ا موام لعو أتي كيم هرأسميا

 طقاري_اول معن ملاموقا رمق جر راغلا نمدضمق ضبةيفنيجارلا مخرأالا قيل هيفىذلا نيخيشلا

 ىيعبترظنك ديك أتللهبلةنم هلوقو ىرخأة باور ىفدر واكهبلق نماصلاخهّلاالا هلاال مهو ةريغ عم
 ىدنلاال سنأىأ (لاق)هفعيلاعتدتلا ذر سنأ نعىأ (هنعمداتتةءاورنمو) ىلذاتعمسو

 نهوهامنا (ةعبارلاوأةئلاثلا ىف ىردأالف) هلو: فك شاانالمهوناك مل_سودي اءىلاعت هللا ىل_ص

 در الن اكرالاب لمعلاوأ ناقبالاب

 قيدصتلاوهىزلانامالا <

 فارت_ءالاو ىلا

 نمدارأ هن أكف ىفاسللا
 ردص»1ل نمهلاالا هلال لاه

 نك
 رمالا ىأ (كلذ سدل

 اعحار هعحق ةءاقشلاب ||

 هناههج لعلو(َكيلا)
 تجوام هنعرد صوم
 لل ءةثءامل اةعباتملا

 هنمعق وااو ةءافشلا

 ىفالا مال ةءاطادردم

 لومةوىاررلادم>وتلاب

 قادما دا لاعبا
 امهومقنلا ناك | اذه

 2 صأم_طةءافشالنأ

 ال_ذطةم-1صالخال و

 الدعمهباذعبحياساو

 هد_هىفةازتعملا مهوب اك

 ةلردتساالضق هللا

 هدك و ىلاعتو 20

 هلوقب هناشمظعو مسق

 (ىاب 1 2(

 ىاقم عافت را ىأ

 (قابربجو تي
 ادودمم ءارلاو محلا رسل

 اعاب | اذكه.ىأل بق

 ىف ةغل هنا حميحصلاو

. ٠. 

 تةدامعهتعا

 راثك اورار كرم نمةرموأو اه ىأ(هللاالا هلا اللا نم مرآ لانم ندر ال ىلابأ الفا ىلاريشملار عقلا ورمابرعشملاق هرمدو ىأت وري ا

 هللأالا هلال لاق نم ىعاق_ُثد سانلا دعسأ ىراخ.- لا ثيدح موع ص_خهيودا اودئش * لك ىلعر داق دوح ومدو- .عمالهنادهش نم ىنعي

 اموقاتمجرخيفرانلان مةضبق ض.ةيةنيجارلام>رأالا قلو نيخيشلا د دح هذي يو هبرلا غاصالع لبعو ىأ هبلق نماصلاغ

 مالسل اوةالصلا ه-ياعىنلاىأ(لاف) هنعىلاعت هللا ىذر سن انعىأ (هنعةداتقةي اورن مو) هللاالا هلاالريغ ىأ طقاريمخ اوأ معن مل

 لاق امهتيأ ىف ةدأتقن 5 وأس نأ ن ماما شر ودك وسوم لاه ارثعا(ةعب ارلا وأَدُملا هلاك ردأالف)



 (دول-_غل اهيلاعسج ون هىأ) هلوق اوةونآر ملاهي لزنا؛ناسوالا كرثهع: هىأ(نآ رهلاه-سحنمالارانأا ىف بام برا لوتاق)

 ىأ(ركيفأن ءو) راغك !ام_هوران :لاىفداخكهنان أ ار-ةلارعسخأ نم او ل كدا علا زق يملا هكر ىنعملا لصاح

 ىأ(ديعس أوه ودرع او متاح ىنأ نبا ةءاورب ىأ (ماعني ةبقعو) نام> نبا اود اوربو_:عىلاعت هللا ىكد قب 000 هلا

 ةعاف_كابىأ(هَنذفاد#نوتايفلاق) سن ثيدح ل ثمىأ(هل ةم) ثعبلا قدوادىأ هي :او ورب ىأ (ةقيذحو) ىذمرتلاة ورب

 اناا (ناموةةقمحرلا !وةنامالا قانو)

 ةرمس و ةنع هيقرطو
 نال_ةئام_مناىنعااو

 نادهشدف ناوسوأ

 ىلعو لداولاو نيءالل
 لاقو عطاقلاو نتف لا

 لمح نازو<و مهضعي
 ىماعلا ة:امالا ىلتةنامالا

 ان: 1 2 -ندوا
 م>رلاوةنامالا|:_درع
 ذسملا ترك ل
 اهمأاب ملاعت هلوتاسييلا
 ىلا كبراوقتاساناا
 هلل اوقناوىلاعت هأوق

0 
2 َ 

 ا

 تا

 امك هك يؤ

 مةتسملا طارم هلاىددح

 دتوادهم وةلانيدلاو

 هدوعص طارم هااناءاج

 نا لا

 + فل ةطوشو ة كطيس

 ديعسىلأن عإ_مىقو
 فىف.بأ انه دحأ هناا ذغلو

 اذ_هورعشلا نهقدأو

 هك اعوؤرمادخسم ءاح

 مالسلاو ةال_لاهيلع

 وهمه طار هلاىل ةنانىا4الوقاماو

 هيئيحانوهيدناحىأن كونوا عتق ,( طارمدلا ىدن :-] ام. اغت ثيناتلاب

 ثتدحتا اذ_هىليقمه عوقشملاج ءارخالهقالطن اوهيرهةعجارعتارعةعبارلاوةلاثلابدارملاو ماو ىوارلا

 اهنماوحرخافرانلا اولخد مهنا ىلع لديهرخ آو رميلاو فقوملا له أ ءالو هنا ىلع لدد هلوأن ال زاك ثا

 اهءاوج رخأ مئاهولخدةقر ةواويذعي ملم عفش هلا ىفةقرقنةقر هاوراصم مابسيحأو تعا د

 هياءبجوىأنآ ةلاهسح نمالار انلا ىف قدام يرايلوقاف) 00 1

 ةعامشاىقن ذو ملوباذعلا قمدواخ نآ 0 مالا نيجرال اءالوؤهدعد قم .ىلىأ (دوللا

 ىأاريصن مهد ن ادراخلا نم ىلفسالا كردلا قنمقأ :1اناىلاعت هاوقلر اقكلاو نوةفانملام هو مه

 نيةفانملا ا“ ناىلاعت هلوقك تان الا نههوكو هن لرش :نارعل -1 ءال هللا نا هلوق اوقو 6

 ىامعلا ىرد-لا د «سىلأو ماع نبةمةعو)قيدصلا( ركب ىأن ءوإاءيج هج نيرفاكلاو

 ىنلاوأممهدحاو لك لاةىأ(لاق) باس |١ ثيدحمالثمىأ(هلثم) نامملا نب(ةغي :ذحو) ر وهدملا
 نارهاظل اذا رهأ ظءابان( اد نونا :ة)مل-_توهياعىلاعتهللا ىلص هلوةناالا مسوهيلع ءىلاعت هللا ىلص

 ةءاغشلامدعىؤرذعلا مهرك ذوءايدنالا ةعجارم دعب مل_سوهيملع ىلا« هللا ىل د هنوناب ىأ ىنوتان لوب
 نول هاعلاءاملعلا مهنا 1 0 رءلالاوو ركل اعاب 300 هرمشلا لهأ فارش "أم هنو 0

 لاق نك ماع فلا هل عب رخآو ىنلكل هتان نيب هلاقءايدنالا نمكلذ باطىلاعت هللا مهمهأي

 ىسمتنأهب 0ر1 كسك قرثك [دقو لص[ لاعدل فقألن ءزلل نييع* | اذه رجح نبا ظواملا ||

 محرلاو ةنامالا انو ةعافشلا ىف ىو هياعىلات هللا ىل_طانيد 1 :اىلاعتهللانذايىأ («1نذو دوى 1

 د_ضةنامالاوا هوك ىونوذلا حف ع ,ةينجودح أو ةريسإ و44 "حان ىأ(طارصلا بنج >نع نامو# ف

 ىلءادهثل ىلا عت هللاةردةب نام كونالثءا هنا ىنعي ل-#لارقماهادأوةءارقلامرلاوةنايخلا
 ىلءةنامالا |: _هرعاناىلا ءن هلوقىف ما |ىمظعلاة: امالايدا رملا لقوا يةالخوم را عاوز

 ىهمحرلاو ابياعسانل ارطفىتلارذلالاعىفهءرأر ءالاودككتلا ىعمولا .ىاوضرالاو تا ومسلا

 ه.ةلخىلءهتقف ثوهللا رمأ يظعتلا اذ هو ماحرالاو هينولع ءاسن ىذلا هللااوقت اوىلاعت هل اوةقدر وكذدملا

 تكلا نيك طارصال نير ركل "ةلزع ءملا ىلءدر ىونءملارئاوثلاد_>ح عا اةهوحواذهىقو

 ضب أو هو اظةيأساف باس ةدحالاو سأرلادوساو هوا ءانال-+ر ناملا نبى ىأر ردك تالا

 هيلعرعرس>وراننم روحا ,اذاواوريش>دق سانا !نأ اكهمانم ؤىأرهنا هرم اقةيدالاو سأرلار هس

 ةءاورىفرك ذو) كلذ نمباشفالام ثوان يمي هيرو في_ىلا دحكوهاذاقرسلا لخدق ىعدق ساس: ||

 فتوملانمصال-+اىف ع( لا ءن هللا ىل_صاد نونا ةةقيذ- نعئالامىلأ

 نمقاباه_يقهرريعو ىرخأ ةياور قدروأك عضوي ىأ (طارم هلا يرمض .ة)ةمالسااهننالأ -ذ هلوهو

 داجاىعم برضلانامهضءبمهونوهفار طأو هداتوأ قد ب رمضااب ريعوأ, مصناذاةميالا يرض

 ل

 هنالىردأالاذ_هل-ث هىقلاق.لبباو ااذهب مزحالف ىنعملا لوةعمالو ىنبملا لو#نمريغف كلام ني ءنوٌةجنمةرعُش 5 | اولا

 "0 :ذحنع) ثعبلا ىفدوادونأ هجرخأ اك (كلامن يا اورىف) واولاب رك ذودخ سن ىفو 1 ركذف)باوصاالءأ اع هتاورعلا فت

 ملم طرش ىلعك احا ثيد> ىنفادودممارس> - مث هج نتم ىلع ع طويقىألوهجلا ةعيصي ( طارصلا ب ريضيف م يك

 ىدوملادح لثمطارصلا عضوباضي.أريغماو 2و



 رذنو اولا نيذلا ىجنن مث ىلاعةلاقاك اهم ةنحلا لهأو جني وابيفرانلا لدأ تفاهتيفةياور فءاجوةخسن ؤاكهيلعىأ (نور*)
 (لاحرلادشو)ريطا اكو ىأ (ريطا او 5 مي رلاك مث)ةباو راك فطاخلاىأ (قرب اكمهوأ) ايم جابمفنيملاظل

 مهود عىأ مي-هلاب 0 2-2-2-7
 نهئطخادتومبيرحو [[؟

 وهو ةلوهلانهاور م

 لح>ر عج ءزعجو ؤرعلا

 ناهامنبا ةياورىهو
 ناف ةقانلاانهدهردارملاو

 ىل-ءعّصوبام لح رلا

 نعءوران هن ريعت ممريعملا

 لوالا نكلازاخ ريعمل ١

 فو رعملا حما اوه

 طوبضم ىنصملاط+<
 ةقاك ااذكوهو ميلا

 ىورفادن :عو تاور

 نيالا ءاحا.لاحرلا

22270 
 مهضعدب رغأ د ةواذه

 طارصللرورملانا هأوق

 مهلاعح هاله رضقهءاع نمرورمدارملا اكن ان 4.لعنم م عمه سفن طا ارصلارو ورك رعشلا هن رم نأ لاق

 ةنحلا ىلا هياعنمما تااروتعلا يلع يودنمىأدودمرسجوهو بجعل | هذم ىذةةياماذهو مهقيوختو

 هاسجأو دوعصفال"الا ةتةنس فلا ةرثع س +: ةريسم طارصلاناانغلي لاق ضايع لد ضقلا نعو

 كشنات ءاللضءماذهو لجوزع تش نملوزهمرهانمالا هيلعزو الوتس فال 8
 اهداوسوأهربق ورا هلا يهش كعمس ع رقمهم ن ممث-هج ىلع كرم هد عدوو طاربصلا ىلع ت تزحاذ

 دعب م2] !|عق ةرتزاىلاتررطضا مث دك تاج اف هياعّكي 200 00

 هلامقكلذىلا ارظن: تنأو يااللكلا وفد طا كارمهطقت 1 هيئانزلاو نولربك ؛دينيب ىنئالخلاو مدققلا

 وهو ىو :| همك اعلاوةناعالاوةمالسلا هللا لان هةمصأ امزاحوهيعصأ امرصندمو هعطقأامرظنم نم

 كدمعس نءايندلا فأن ياو كرام نيادنعو ىمولاوأ ف يسلان هكا رت هقدأ مه نه ىلع

 وهو ع ا مو عي حلا هد 1 ارصلا ناانغا ,لالهنبا

 0 |نموهاماو هلل صأالد الام نبع نمهرعشهنا ل ةاموثددحلا ىئفدرو اكىبتنا ل ضعموأ لس

 تآ ارقلا "تاق رحل قنيباكىازلاو نيك اوداصلاب طارمصلاو صصقلا باكو ظاعولا
 اذار كلو أ) قرذ م هووجني نم مسبنمو رع هلا عت نهم- نك مهما عسانلارعىأ(نو رميق)

 دشو) لوالا نم ردك 0 اعلا عمةعرسلا ف( ريطلا و يندد 6 نمةعرسلا

 مهنعهباور صملاذيمل:ىفزعلا حاصوح هرشلاو خسنلا ف عك ةأراادض لجر عج ماب (لاحرلا
 رك ذد_ةفريعلا انهه.دارااو ناهام نيا هياور ىهوةلحا ,عيجتل اء لامرلاهنا املا هلق

 ا 2 ءاورناليةاخ ىبتناريعملا ن راب هيرمعل وريعماا ىلع عضويام ل >رل انا مهضعد

 0 1 د_كاوهداربابانل ةجاحالوهذ مسحعمامانهحورشلا معن قوفاكتلان هولل_كالنكناواطخ

 22د 26

 1 : ء) ديزج 1 م دنو)لسوهيلعىلاعتهّللاىل_دهاوةو< رلادشأمهوق نمراعت_هدنا سغارلا لاوو ىرحلا ةعرس
 --5 2 2 8 مدلل لال عى فورءملادب ردحملا قت اطلس اذهىف( ل-توهيلع ىلاعتهنلا ىلص

 اياعممم ىأ ( طارصلا

 (ملس لسمهللا لوقي)
 ةبسنلاب ىأريثكتالربركتلا

 ةوعدن_مدحأ لكلا
 هلوق هدب 0 هر رغتلا

 (ساتلازاتحي ىت>)
 ةباغلال مت ىتحو

 ىنلاىأ( رك ذو)ةلعلاو

 مالا وةالصلا هيلع

 4 حسم( زاوجمهرخآ ١

 لل خلا
 ىور ولو نارصلا
 نو 8 وزال اهرسكب

 لوأن وك اههةنعىلاعت هللا ىذ ردرن ردخ 70 «.اور قو ) هنعهزواحت هانعم ) 8 اع - 5 (

 هرك ذاكىنعع راحاوزاحلا- 2 .ناتغلامهوزوحةخسن ىفو .هعطقب , وهبيلعى طين مىأئازلانو محا سك ءايلامضب( ريسكخت نم

 كعم هوب ة> حص ةخسن قدازو ىووتلا

 هنك-!هدنعفقو مسوهيأ ءىلاعت هللا ىل ههنادارملان ال 2 ومره اطنىلعهنا لمسح( طارصلا ىلع)

 ءاعدلاو مهما سوي لع هللا ىلك هن ئانتعا ىلع لدن ةيلاحةل +( (- 1. مهل لوك (١ هيلع فقاولاك هنمهيرقل

 هاوقلهباغوهورور | اوهوزاو 4 نملاعت ةازاتوع(سانلازات < ى>) هج ىف عوقولان هةمال لا مهل

 مرو ذو) هدمأن مم - ا !اواوره.فاومل د ىت> هأوةىأ هلةلعوأ اور م> هلوقي لازبالىأ

 0 هوداتعو لد 5 طارصلا ىلءرع نهرخ آىمسىأهركذأىأ(ثيدحلا ازاوح

 !" !|نمجرخ ا ةنءهحناواث ءارىذلاو قلو" الاو مساامهدحأو

 حيدعلا قهمسا 0 مودانهراتلا نمحرت ع نمرخ [ليقىاننماتلاج رش و ثيادحتا تك ق رك

 كيدحلا نال ايل طق ءهنالا ذه ىنءاعا ىل. ةفادانه تنك ىنثمل اء لاق نس ان اىورو

 ةريره ىلأ هب اورفو) ىبتنادحاولا ادسلاك مالا هاه لع ةمعتلا تاك 5 ة4اهلودءنالل قو

 ناىذدعي وهولسرلا نمهتمأزرمح نملوأوهفناخيشل اهاوراماذه (ذئمؤي ريحن هلوأنوكات
 قءسل|اتصق وهيلعهللا ىل ههلذ طا رصلا ىلعازاوج مثالا لوأ م ماوه[ قباسلا سانلاب دارملا

 |ولخدب نمو ًاوةنحلا با. حف 2 « نملوأ 0 هش :نملوأورذل اوحاورالاماعفئن :نهلوأوهذمأ لك ىف قى



 ءايدثالل) هثئاتودريك ذئزوحي( عضوي مال لاو:الصااهيلعهنع) ناخيشلاهاوراك ىأ (ممعهنعيىلا«تهّللا ىذر ساب نبان كوز
 ساجأالىريذمقمبي واهءاعنو اح ) موبتارمردةىلعىأ (رباشم

 دنءةجاحلا بلاط هم.ه ىلعىأ

 ماسح لل-عيراب
 نويساديف مهب يدق

 ى-قودب ىأ( هةجر

 ندم ب مدو) عال

 (ىعءافش ةنحلا ىل+ دي

 ىءبانم ىقهريصقعتل ىأ

 ىت>عفثأ لاز أالو)
 لوعفملاةغيصب ( ىطعأ

 :داصلا دقي كص ةتداكلا

 ا ا
 | صاخشا.ى'(لاجرب) | كيكو برك وراق
 مهؤاوسأ اسيق تك
 (رانلا ىلا مهب رمأد-ق)

 مهصالخ عق.فالوأىأ

 ىد]ارخآ ةءاقكااي

 رسكي (راتلانزاخنا
 (لوقيل)اوحةفودزمهلا

 ةدك ثلا ماللا حقب

 (ةمق:ن كتم كبر

 فاونوكسو نولرمسكو
 ةماكع؟ اهمئنالاعو

 هس قودبو-هع ىأ

 ةيئان نير ةيقب

 (دايز وير -طن-هو)
 (ىريمنل 0 هللادبعنباىأ

 مما حمقو نولا مضي

 (سنأن ع)هفيعضو

 معنونأو قيمبلاهاو راك
 دنت ىأنوذلادعبءاقلاب ( قافنت نملوأ انأ لاق سو هيلعىملا_هنهتلا ىلصهللالوسر نا)

 (ايصتنمىل رىدينبي) اية لاح ىموملجاكر ات ىأ (اًعاو هيلع
 لوقافكمماب عنصأ ن اديرتامىملاعتو كراتهّللا ل وةيق)ةمعنا| بحاص ماي

 هللا ىذر( سابع نبا نعو) ل هقاكزاحىن_ءىرسلو عراضمزيك و طارمصل | ىلع هما ريك نم لوو
 ضرأق مالسلاوةالصل ا مهملع(ءايدناللل عضوت) لاق هنا( سوه ل عىلا_عتهّللا ىلد هنع) امهم ءىلاعت

 امارك امهمادت ١ ىلع فوةوسانا او(اهيلع نول < ) عفت رع ىسرك ىأر ينم عج (ر ولنهربانم) ريشا

 ىءادلاخ(ىربتم قس وز رقك نمىزخ همه نمؤملارمسأ موءاقم ةعفرب مهادع نع مهاريمع مدل

 نيب )اح دعي لاحال لخادم ىهق ساجا لعاذ ن ملاح( اًعاق) هلوقو فاضملا نملاح (هياعسلجأال)
 ل. ةعووف ةحراكاوناكلاو نامزلا ن عدهم ابونعماب رقىلاعتهنماس رقىأ (ايصتنمىلر ىدن

 0 رك داب زهيفءايدنالا نهدريغ سولج عم بوه يلعملاعت هللا ىلص هما :

 لوةيف) هلوقهياع عرفا ذلو مهب ردةعمهري_غرومأىق نب رطانا| سدقل ارثاظ-ح ىف زيد رمل نمهنأىلا !
 هراشتسالاةروص قوه'ءهعابتا مارك اوهتيحمةداي زىلعةلالدلا نمد يقام (كسءاب ع دأ ناد رتامدللا |

 فقول الوه نم اوصاخي ىت>مهري_غ ىلع مهرومأ قرظنلامدقىأ(موباسح لح برأي لوقاف) أ ا

 ثيذحو ادهنبيءافانمالفر|:ل| ىفهدولخ مدع مهم هبذع نم لع ومهما ولخادو هنم هنا 3-_- م

 ةنملا لخدالاةمامقلام وندحأت ساحالامعىلاعت هللا ىذرةثعتلاةاذلو يدع راسا سون نم
 نممهمفنو.بساح.ف) هلوةكلووجلل ى.هوهو لود يل ءىلاعت هللا ىل هدهعةماب ىأ( م عدمف)
 نم مهتمو) « ىلاعت هللا فطلو هن ' ايس ءهناخسح ةمل غل هعاق شري غن 1امعت(هتجربةن4الخدب
 وأ ةءاع(اك اكص ىطعأ ىح)ةاضعلا ىف( عفشأ لازأ الوزاضيأ ةجركلذو د ( ىتءافثي ةنحلا لخدي
 ٌكصاو كلوكصك كصع_جةرركمفاكوَءإهملاداصلاب لاك صواهدادتماو هنعافشرار ةسالدلع
 لاحرب) ةمجعملا محلا جِب رعموهو ىذاقلا ةدع ا هصخ فرعا اوحاصإل سكد ل اةقروأ و ا

 ى-ممأومهبباذعلا ةك_ئالمباهذدعب مهفلخ ل سرتا هن اك-فمهبةقلعتم ىهذ (رانلاىلا مهب مآدق

 كالملا(رانلا نزاخ نا ى>ا)ا هومل_ةدامد هدمها رخاب وأ اهوا ديل مهد -تانهللا مه مآىألوهجلل
 هن رعا نأ ذاق | ة ردك نءءآرامل(لوقما) هعامتاوكلامله_ثفابتن ٌرخدارملاوأ كل اموهو اهم لكوملا

 باذعلا هلوأ رسكبةمقنلا وماةةنالا ةدا اراسضخا|( ةمقن نم 2« كب رسصغل تك رثامد ان
 ىرصبلا هللا دج ءْنب (دازود رطنمو)ةرئاذتب ا انه ىتحو ب ذعي باذعلا ق>ةسا نئادحأ عدل ىأ

 فيعض ل-.قوةقثهنال.ةفهرفىاتخادةواهيبأ مسا. تمل ءةريغملاةمسريغصتلاب (ىريمتلا)
 انأ لاق _سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنا سنأ نع) ةياحلا ف معنونأ هىييبلاءاور ثيدحلا اذهوهب ع

 حاب_صالا قلاؤىلا علاق ضد نمهضعب ةناباو يذلا ى دى ةلاو ىثنت ىأ( ضرالا نا غنت نملوا
 اهصخخو غامدلا هى ذلاهماءوسأرلا_ة-ةدأسأرلا ىهوةيناثلاوىلو الا ما مضر (هتمح<نع)
 ىلعهيهتلا منأاملانايب لي عجبت لاوراختةاالاراهظااذ_هلوقأالىأ( رفخالو) هنمرهظراسلوأ اهمال
 لوأن وك افنو ةءصب سانلا ناف ىمو م ىلع نول ضةتاله ثد د4 ىفدر وام هيذاني الو هتمعمب اثدحو

 قباسهنابهملع ل مق هلا سوه _ىلعىلاعت هللا ىل _صهنال سرعلا فاسد_+ ا ىءوماذاف قمع نم
 ةماسيقلا مون ساس:لادمسان وز لهاتةهيلعىسومةياضفأه-:م مزابال هناو ثعبلا ىفه-لع

 : 2 1 | ماكر كشيالإ_بمهنالوأىلوالا تي ر_طلابهسنم عي هنالوأ هريسغبهداد-ةعامد_علرك ذلاب تاكا

 زاك
- 

 ىمو)
 لوأهنا ىنعملاوتاءنالالامهقاش ىأ ىونلاو بسلا قاافىلاعت هل اوةهنمو هسأ ار ن ءىأنيميملا مب (هةم>+ نعضرالا) فرفنتو
 رذنالوةماوقلا مو سانلا دي انأوإا مأل ثتمأو أ اركشثددتأ لب ار لوةأالوىأ (زخالو) ثعبلا ىفربتلا هنعىت ثني نه



 ٌّىجاَق ىأةيايصغتءاغلا( ى "اف اضيأ هلبقأ همقوهيفىأأ رخفالو ابا ىأ(ةنحلا ها حب نم لوأانأو ةمايقلا مودجحلا ءاول مو
 (ىلاعت رامحلا ىنلمةدسفىل حافمقد مل وقافاذهنملاقيف) ب اورىفاكاهكرحاف ىنعملا وعدفتو ماللان 5 (ةنملا ةقلح ذدخ اق)

 ةداو رنمىأ(مدقت امورك ذو)هدابعىلعهتاضراهنمابلطو هدارم ىلع هلاف اطعتسا ىأ (ادجاس هلرخاف) ىلعلاتاغصلا ىلحب ىأ

 راصنالا نمل_>حروهوس اوضا اوهلوالاو سن أ ةياور نمت ىفو سن ًريغصت (سدن أ ةياور نمو)) امهمعىلاعت هل ادرس اع

 لوسر تءمس) ىوقلاب سدا هدانسا ١ م لاووباع.دسالا ىفاذك هثيدح هربغهنعورب وهمس لو بشو> ني رهشةنع ىو و

 ىلع سو هراعىلا_عتهللا ىل_صهذدد وهوأ ىدنع ع وضو ءءاول م ىأ(ةمايقلا موي جلاءاول ىمو)
 ول .٠ ءفشال لود -95 5 12 2

 0 4 الَد 1 قل ارئاسدب طخ وهدم <ىذلاىمظءلاة_ءاررلا ءاولدار-هلاوءاوألا سئرلا _خ 1 ىقررعلاداع
 77 5 0 ا ع د ا 0

 ( رج ورج> نم ضرالا حتفد نم لوأ انأو ) هري-غىلع همام نءدهرانكو أهنقرةح ىلعو هوه مل_سوهيلعىلاعت هللا ىلصهدرغتل

 2 مشا ادد ا انا( لوقاف)ب اا! قدىذلا( اذه نمىاقيفإلا هتنز خعمس ىت>اهكرحأو اهكسمأ ىأرمامك ماللا نسحد:سدج ا هاوردقو نوكد (ةتلا) باب( ةقلك د +" افىق اف ةنلا باوبأ ةةسنىفواسجباب ها حافي ىأ( قالو ةنحلا هل
 اعدك ارهددعل نمإاو | كل اكرافعأ (كاعت رام ىل بس5) كاذب اسود علا ءتدترا ياس نقاد تال لاا
 1 اه 0 3 رالا ايضغمويلا كلذ فب ضغ هللا نارعامك ماعم اوءازح مو هنالدرعي_غنودرابلاب ريعو حتفلاد_هدانايع

 ه7 0 هماعز | ىلاعت هللا هم ع نمم- سوو هملع هلل ىلص هدهاشال( ادحاس هارخ اف) هدع دالو هل بة بضخ,

 عد امهيدارل وا وركلا ىف دع كم ىلعم دق نك هله كليثعاد_هيىف ىدوثسلالاو هناوضروهمي ورب هلديلكتو هلع
 هل_:ءمماقمةم-ظعلاراهظاو هلاقي رش هيلع مدقا-لهل بق”اوهعماركرادوهّتك-اممىدركو هناطلس

 تساند ماعلا نامهوت.القءةلخ نعهئانغتساو هنو ربج وهوللع عمور ورسدا دريل هعابتالو هلائيمطتو

 ةباور نمد] لقا هدج نكي لدما> دج نم(مدقتامو# ركذو) راب اال نجرلا ىنامقتسالاةينا

 لوالا ع يحصل او ربكم سن أ خسنلا ض عب ىف هرم _صخ ان(لوشي السا 'هماعدللا لوسر تعمس سمن

 رك ذوهمسنب لو تشوح يره نء ىوروباعيثسالا قربلا دمع نبا هرك ذىلهشأ ىراصنأ ناك وهو
 2ةعاوشلا قلعت هع_ءضدب ودمهضعد ]وةوىوقب سل هدانسا اولاوو طسوالا قىتارمطلا اذههثيدح

 ةمايتلا موننعفشالا لسوهياعىلاعتدللا لص هلوقىنءمنالوهسرجحلاورجشلا نم لةعبالا-؟
 هم_هونامالر»4او رحل اددعنماددعرمك أس اذا عفشب هنأ( رجشو رجح نم ضرالا فامرثك ال

 متهجراننماةرقتادا#ا ملسو هيلع ىل اعت هللا ىل_كدي ثيغتس نادعسالهناب ها رذةعان#بحعلاو

 ثدداحالا نممد-ةءامتءمساذا ىأ (راو الاهذ_ه طافل 'فالدخا نمعمّةجادقث) اهرب رهمزو

 سدحق رد ثااورح4ا نم

 تيد دل دعبأ 5و

 ثيغتسا نا دع سلا اللا

 هاعىلاعت هللا ىلص هب
 تاداحلاوتايمانلاو اسوأ

 رانرح ن ءاقرف ل ةعيالا##
 اهرب ر_عمزدربو موج

 2-) اهتمهللابذو-هأ

 هذه ف الثا نم عمتجا
 ةدوح + سن ىفو (راثاآلا

 هذه ظافلأ ف الّتخا نم
 راستالا ىادلاقالا

 نا)راوخالا نع هاوقنملا

 ىلاعت هللا ىلص هتءافش

 دومه ماقم اري ستور سوعيلعىلا عت هللاىل_عهتءافشىاوظافا1 فالتخاو ةعوفرمريغو ةعوفر
 (دو م2 |هماقعو بوهيلع ىلاعت هللا لص هتءاف.شناإاهءو م نمثل نيته ىلا: هللاهدعو ىذلا

 هلاوروك دماج خالو ا مهو تالف رت ىلا نحل زل ةزاةلركاهر كنا ا
 هللا ىل-صهتعاذثددعت ىلا ةراشاهيةودوم لاءماة1 نيب( اهرخ آ ىلا تاعافشل الوأنم) هأاوةوردقم

 صال اىفىماظعل أهل ع افثىهواهيلعةد ارز دكا وةءبرأ اهنا ىطرقل !لاودقو سو ه.اعىلاعت

 لح ا 0 1 . 000 7 2
 1 3 0“ - ناو مهونذ نعوفعأ اىفزيمت ذمالوةنحلا هنا لهألو خرلهةءافشو سانلا عي فقوملاب رك نم

 َ 0 كلذ عيج ماك ةنحلا لهأت اج رد عفرلواهممرانلا لدخد نم جارخالو هلاالا هلال لان ورانل ىلا هيرعأ
 نم 00

 نمىأنيو::لابدخ سن ىفو نوذلا تفي( سانلا عمتك نيخنم)راناا نهنينمؤملاجارخاوهو(اهرخآىلا) ءاضقلا لصقل ىمظعلا

 دوم ل اهمأةمرو هظوتاءافشلا عوةول فرظاذ هءر ماو ههل بناموأن اريخرورحناو راحلا اذهء(رشحلل) سانا |عمتك هيقتقو

 لاوهالاٌة دهام: عيللاو>الا قوض نع ةيانك اذهو رحانجلابولقلا تءغلبو ىلا عت هلوقهنمو يفيض قانانهأرتثشيح



 مهلجر أ ىلع مايقلا سعت ىأ(فو ةولاو )اهوند عماهترارح أ( س هشلاو)ةلاجلا قرعىأ(قرعلا] مهيفرثبعأ مر 90

 ىذلاىأ (باسحلا لمق) ىف واخ ةماعل لصاحملا تعتلا عا ونأن مرك ذامع-مج و ىأ (كلذو ) هلوصح ةيرغ وهلودوةباىأ(هغلبم)
 مكييعسو مهتلازالىازلابو هبعت نممهص_لختل ىثءارلاب( فقوملا نم سانلا ة>ارالذ يح عفشف) باقعل وبا اوثلا هيلع بترتم
 ىأ(طارصلا ع ذم و مس هبصن نم

 (ام.نعلاعتهنلا ىضد
 د4 اذهو) قدساك ىأ

 هدبق ةوقلاءاحلاب ن أ

 لري كانو ؟كاىأ فاقلاو

 ءايلاب ىو دوأو ىقحأ

 ءانعمو راحة يتلا

 ليجعتق عقشف) تأ
 نه هيلع ناس>النم

 الوأ ىأ (ةنحلا ىلا هتمأ

 (ثيد- 4 ىقمدقتاك)

 احح تو
 قمم ما (باذعلا

 ىرداعملا راكترالراقعلا
 .لخدو) نيو نع

 0 مسخ. رانلا

0 0 

 ه.يضةقئام) لمءو ققو

 (ةديحصلا ثنداحالا

 ةحيرمهلاتالالدلاب ىأ
 (هللاالا هلاال اة نهد 3مم

 هاضةةءامالع ل عوىأ

 لوبقىأ (اذهسداو)
 هللاالا هلاالل أت نإ هتعامش
 ىلاعت هليا ىلد هاوسأ)

 نين مىأ( ل_وهيلع
 ثيدحا ىنو)ءاعفشلا
 روما كك ) رشتنملا

 ىقدراولا ىأ( حب .حصلا)

 اهب وعدب) ةماعئأ(ةوعد ىنلك- ا نيحيحصلا

 ةغيدح وهربرهىنأن عر ,د4 |ىقءاحاك سانلا بساحتو) درو امك من وجرهظ ىلع مع

 ا 1| كا دا كئلاد ع رولا نا جوز لازشتلاو رشها رمانلا عج ريشحلاو بركا اولوملا|| ن
 ا ل ااوأهسأر وأةمصلغلا ليام هنمناتةطوأموقل“اىهو 9 ةرجيتج

 مهتم غلس و و) نيمظاكر حا: 4اىدارولت !اذاىلاعتهشا لاناكأ غلب ىحمحلاو غلاك ماهي هنرش كل

 لوصولاواهغولب ن زكع كادخا .اهنىأ (هغلسص فوقولاو سم-كاو) فورعموهو نيت ح١ (قرعلا

 ال511 ن1 نمو ةيعكل قرع نوكن ن همة مفاعاردقىلعسانلا قرعنوكي ٌتءدحلايف قوايهلا
 ناكمىءاللاىئاوناكاذا سان !|ناؤةداعلل قراخرعأ اذ هداولاوهمحات ىدديرب نمم-مموه_تبكر

 سدهشألان أف هداعال قراخاضدأ ١ اأزهم 5 لممر ل5 سوا غاممو ءوسلا ىلع محلا املا ةيطغت نوكي ود دوه سم

 ىلاةراشالا( باس ا ل_ةكلذو)هرم_غةروعم ا ىربالوةارعم-من 5 ايثدلاءامسؤف تسل

 كلذ عامي ورحأت 42| ىيضتذان يح ىأ(فقوملان «سانلاة-ارالذثنيح عفشف رارسعلا وءامتحا

 سانلا اح وز لي ةأككلام نةجن ,هدرع_ثسدل هنا جوه رك ذ قدأ س بناا(طارع هلا عضو مث )هغلم

 نمانامار *2 أىأ(ن ا ل ل ء)هركذمدقت ىذلا (ثيدمفا قاب

 0 0 ا!لوه<# وأ مولعم مه مشل و 5 ءايقت 7 [(نمهيلعباسحالن مليدعت قعفشش] ريغ

 ندي .5) 1 ا( شا مث) نمالاب املا نم مج هود نم (مدقناك)ل 1 .دعتب قاعتم( ةنحلاىلا)

 5 كد عب اك ( مهمران كال ةدو) هرهاظ ىلع سدل بو>ولاف ق2 ىأ ( باذعل |« ماعسج+و ه

 ثيداحالا هيضةقتام) ل-ثوقد وىلعىأ ةيؤرظلاوأ ةءرد_صملا ىلغهم_صنوهحت ةرفتنانوكتت ل

 كا _هتلقناف م22 كه 1٠ نماصا خم اصل اخ ( هللاالا هلاال لاو نهم 5 ع هدد( م)هقلاس ||(ةحيحصلا

 سيجأت لق كم !| ساكلذلوةمأ هنااا هلااللاق نه. ةىلْن ذا ران لوقاقهلوقن ممدقتام ىف

 قاس الوهو ملسوهيلءىلاعت هللا ىلص ءيلاالءّللا ىلا ضو مراغلا نم مهجارخا نأالا هيق سدل هنا.هنع
 ا رن زهد-.حونرعأ نمدار مال قو طققهتعاف- هدول ذملال اة: دقوءاقخهمكو 2 ةء[قداشر مهحارتا

 ةعاف_كاىأ (اذه سلو كك ءاعمدي>وتدر د نمىلاعتهلإصوغملا قداس !او ه]ةئدن اهط

 هتك هذه مزلب ءالوعئاشلاىأ ( رشثنملا ثيدحلا فو. !١ نم(هاوسل )هللاالا ه لالا: نم
 هنوعد اهدار اانا مد (اهب وعده وعد أ :لكحا) ن اخي_شلاو اورىذل )ح يمعلا) ل لاقاذلق

 'هري-هكتاوعد مال_بلاوةالصلام-ب كاك ملا :الإةالاو ه-ةمأ ى صعشب , وأ هرهص و صخال هتمأ عي

 0 او ا ا هلوقل-. اديم_همأضعبا ل: ة 2 , >< بم

 (هانعم علا ل_هألاف) ءاوغ 4 [تاوخ لا لاس ناهد تاع عال امأو (مايقلا مونىمال

 داى ألودجلل ب ,اللار دك وزمملا مضي(! -عاتوعد) هفتمدودقملاث د دكا اذه ىعمىأ

 اهنا) هلوقو 00 ىلعوءايدنالا ىألوهدللع ل ر وهلا

 مسج وغرتولوهجالءانبلاب (مهبوغرتابيف غلس و)اهتباحا نو: ةيثي ىأ لنا” لوعفم (مهباجت#ت
 | امم نال ناوئأ (الاو) ل ءاقلاسثانهويحأو هلوصخ قاومت ىذلا مب واطمأ

 مهأف ماعلا عفنلا لجالىأ(ةمايقلا موب ىتمالةعافش قوعدإ ترخدا ة اورقو(ت اضخاو) مالسلاه- رياعىسومودوهو لاصو

 ناب حوذل عقوأك | 5 دلاىف مهن لكاجباعددقو مهما ءوأ هتمالىأ(

 ىأ (اهنا) ءأىأل وهنا ةةيصب( ملأ ةوعد) مهتم لك !ةوعدو :لكا ثيدح ىتعمىأ(ه انام هدك ىأ( معلا لهأ لاه) ماقملا

 وهوالوهج عملا ةغيصي اوماعاةياور ىفوهظفلر|بةعاب لعأ قدر ةوألك ىبعمىلاار ظ عملا ريمصب أ( مه باحة )ةوعدلا كلت

 كلانهام ل لمك لوكلذك ن 1 منادىأ(الاو) مهواطمل صو لروما مصل عسب و) رهاظ



 ندع نا هلع لا ع: هللا لضا هدنأو 9 :دلا ىفم4تديدتساىأ(ةءاج م ةوعد نم ممم ى لككل) اريثكفىأ 69 ]

 نيب احيساناوم اعملى | اًةوعدلابى(اهيءاعدلادن ء)متاوعدقابىفىأ( مهاحن كل) ىد<الامىأ(دعبالم)ةوعدلا فانصأ
 2 افق لوهجلا ةيسصب (مه تن هضو)داوملا صعب ىفهنوقفوخ ىلعدار اء احره-.اغىفانالو هو( فو لاو ءاحرلا

 0 نوءديريمصن مداح( ةباحالان ا :*اوهودارأى أ( هؤاشاميف) ةدحاوىأ ( ةوعدةباحا]ةةومضم

 نورد * 1ونادا# اوةءمعشءزعوا مهريغوأم معىلا هللا ىطرت لاعب ةرب زه فأن عىوربىرضبلا ىح#لاىأ(دايز نيد لاق

 ان ىورهاعُلاةءالاع نموهىفوكلاتايزلا نامسلاىأ(حلاصوبأو)ةقث

 0 :لك -اكف) ةاوللاغا اخت ناك ابق ةوعد أتاه هاو هر ذاك ل لل 0

 ن.(دعبالاما ممل صد ردع( سو يلعيلاعتهقالصاني لجل وزان دلا ىفاهبءءاعدىلاءتهّنلا باحأ ىأ

 ١ ١  0ا 1 رلانمب) ات > احا قة لبق( اهبع عزل: مفاحو 1ك 2

 (ةناحالان ءنيقي ىلع ابن وعد وام ام. ؟هوعدةنأحا مكفتنمضو)اغ وق مدعزم(فوأاو) 5

 انع فى نار ورغاو راو ثردحا اذهىفةروكملاٌوعدلا ىههذهو انيقيافوبةمههنلا نوض

 ءلجرخأىذلاةيعشلاىرصلا سلا (دايرت يد لاهدقو) مارق رع جارح راشأ ثاهتباحا
 (ثيدحتا اذهل : وان( ةةرب رهىلأن ع ةقما|ناهسلان او «ذ(عاصوباوؤةتسلابتكلا باعتأ

 انأوهلبوجتساف) , 2 ريلعمأم هتناكءا وسم اشو (ه-ةمأ) ى>(ىفاوباعدةوعد ىن لكل )هريسفتو

 اص أةياورقوةما ةلامونىمال) ةعاق_كلال+الى[بصنلا.(ةعافش قوعد رخو أن أدب رأ (

 ةماقاد. 5( هن هنوعاد ىف : لك ل>ءةهنادمسمهوعد ىث :لكل) هن ءناخ.شلاو اوراماذهود رذقداسلا

 نب رب رحْن ورعنب(ةعرز أهي ءاورفءو<و) طدلاهيقسلطت را ث ماعلا نالرمضملا مامر هاظلا

 هللادبع ل. ةوربرح لي ةفهمسا ىف فا مادقوةحسلابةكلا باحصأ هلجج رخأ قنا مامالا ىل>+ !اهللادمع

 ىلاعت هللا ىذر(ةرب ره نأ نع د ورع ليقومراشوفاناو هواه ليقو ةرقلصو نعد لل

 هضاب ىلاهق رطور شك راشأو ىعماملةةفاومىأ (ةربرهىنأن رعداب ز نيا اور ءو) هئع

 هو قراند نود هلا اك وكارمغهناوباو 2 اذهبدار ما نيب مهني اورةوقو

 ىلا هللا ىلصرع_أدقف) ّى! غلا ررك ا تا ارمي 1ناو أ (الاو ةباجالا ةذومضمةمالاب

 تلاها نيم (اهضءدىطءأواهضعب عئماي:دلاو نيدلار ومأ ن مءايش أ هتمال أ هنا إسوهيلع
 لحوزءهللاتلاسلاق ملسوهياعىلا هللا لص هنأ نم حيحصلا قا ةراشا اذهوابيدوءوملاةوعدلا

 هاتلاشوأا مناطعات مالا هي كله امان كاسالنأ هتلأش ابن مةدحا و ىءنمو ني نت ىف اطعءافلا دخت الت

 صعد سابا_ضعد ىدذنةب اور ىقواعم .كتانسلالناهةااسواهمناطعاف انريغنماودعانياءرهظالز ا

 ىتلاةوعدلارمسق :نمولا تثءنرنأ:لعردايقلا اوهل-5 ةيآ ىفماعنالاة روش قر وك ذملاو هواهعنف

 ةريخذاهلعجى أ ةددثملا ةلمهملا لادلاب( ةوعدلاهذهم طرخدأو) هلوقن علفغواطخأ دةفاز باهرضدا

 ناسك كاطد نياق حييت كا .وبهيدارملاو ةجاحاةدّشورقْلا ىشو(ةقاغلا مويل)ةرخم
 نوه سر مادا !| ىهوومملا 5 كب ةندم ع 0 لا ةعاخو) هريغ عفن ال ثيح هيدن ةءاقشو ىلاعت

 هنعوامهريغوةرب رهىفأوةثثاعن ع

 هنمعمس قلو 0
 ثيدح ف لأ سعالا

6 

 همحعملا لاذلاب ناوكذ

 ىدر ةربر-مى أن ع)

 اذه.ت مع لاختموا
 ةوعدىن:لكل ثيد-حلا
 اهيل >عتسا ىأ(اهباعد

 مقاله ى (هتمأف)

 هلسيجةءاؤإ مهنا وأ

 لك درا
 لدس هزم#ب (قوعد

 :رخدأ ةحرد ةخسن ىو
 قى نك تلا لاذلا

 تتولوري_تذاهاعدأ
 ىتمالةعاق_ث) ةدشلا

 ةءاور ىو ة- مايقلا موب

 (ةريرهفأن ,ءلاص أ
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 ةعر رز ىنأ هد ءاورد ذهوذو) | تهللأن , كرد ال تام نم ىلا ءةهللاءاشن ال ماو ةلصاوىأتلث ا كك اسما ىباورعا اتا

 نمقاخه_:ءىورومري غوءدج نعى وربقوكلاى أ لاما دج ا هر نيمراعوهاذهةعرز وبأو( ربه أ نع

 ةنومضمةمالابةصوصخت ةر وكذا ةوعدلاهذهنوكتكم ةربره لأ ن ءدابز ماةداور ل“ ا ءو)هريغو ن يعم نيا هقثونيعباتلا ْ

 رومأنمءايشأ) مهلكلوأ امهضعبا ىأ (هتمال) هر ىأ (لاس هنأ ل_سوهيلعىلاعت هللا ل_صربخأ د قفالاو) ةماعأا تح ىفىأ (ةباح لك |

 ىهىلاةمالا ةماعل ىأ ( ةوعدلا هله مم ردداو ةباحالاةئوهضم نكمل اهما ثّمح نمىأ اهضعب ع:مواهضعب ى اسعاايتدلاو نيدلا ا

 هبانوةنلاعاونأ ةياغوىأ(ن لا ةماخو) ةجالا ةدث تقول ىأ ةقاقل |مويل ةحب مينة سن قوالب يل ةلجال وح

 هدشلايفاذدأ



 00 هل ةينمالاوهل دب وز :مهانوك س(لاو- رك منعو)

 تدثدقواذهاريبكامارعهيلعبترغياريثكامالسىأ (اريثك ام م ا كر لا م رب عا امدن)

 ا طم اودنسلا ماكل الن امتلاسددخاو مَ ءنمونيثذُت ىفاط ءاؤأث الث ىمالورتلاسلاو و مسوي“ !ء ىلا عت هللا ىلص هنأ

 ل هرغغتسأن ا ىف فر تنذاتسا لم ىفوارونعت ف مهندب مهساب لعتصال ن اهلا سو 2 ايناطعاف قرغلابى أك مالنا
 . ىلن ذوي 1- ةهمأ ىب-عل

5 
 هناح.سهزلا دىل ناو دربك

 رخآ ىل ةمث لعأىلاعتو
 داند را 1 "نإ

 وأ هقاقلا ىلع وأةقافلا مون ىلعف وطعم راب 18 غرلاو لاو! ماظءو) رانلاالا ءدمدةيابالذا ىتوملا ظ

 هاو رع :مص+ًاوق مم .ةأا ىريسقت فطعة- ,غرلاوةنك سعن :موماالعجا
 ءلرأم أ (هّنلاد | زج) هلوقب هلهئاعدب لعلام م*ارولوأالوخد موي لخادل'ه”مأ ىلع مل سوع ءاعدهللا لص

 املس ىل_سوه_ءاعدتلا لصو) 0 ها رجا( هنمأ نعام 5 :ىزجاع) ىلاعت د
 ةم'اسلافوةءانكر ثد_ة لئاطاللي وط مالكا نهحارمشلا ضعماو نددلا مون ىلا ادنأاعاد( اريك
 ا هدئاوالا- 3

 لوك « ماهل ي_بولا لصأ( هلي سولابة لا قهر ريغ ىلع ه:( موهيلعملاءتدهلا ىلص ايضا: ىفىل هذ

 نمصخأ ى 8و ةيغرتئشلاىلا لسوتلاةل الل هو<وددوتلاوةيدملاك هع دنرعال 07
 اقل كسلا تكون ولا هللا اوغتمأو ىلاعت لاوىلا,تءدعةءغرلا ىن :ءمامهْضَدأو هل ضقلا ا

 ةنجلا ىف ةيلاع ارنا مدار أو ىستن اة رغاك ىهوةعب رثلام راكم ىركتو ةدامعلا لعاب هليدسةاعارعا

 ق1 لاعتماد 50000 رسك نمو بدسملا 1 || قالطات ابن مزاح وهفىتانسأك
 ةءىدلاوةيلاعلا ةعفحر ما ىأ(ةعيفرلا ةجردلاو)برغملااهمنالسر قتاذال ولا ه:ىدبب زااز اعةراع ءاأ

 لاو ة:فال [ ةع.سدعب

 6 ىلع اان 7

 ةقاخملا نسحتههطتل ىندت

 ةقاعلاءو_تنماقوخ

 ة.فاعأا ىلاعت هتيا 0

 كح

 سوه اءرةلاعت ” هللا لص

 رد اوس انما و ىواحت لا لزفو نبق زيسعس | ذهول تارك هي ةدعصد اماهلصأوةازئمل انه 0 7 :+ا ىف
 0 5. هم هلء 5 مه 2. 2ع ّ هلك وراورت ةأرمه ىهو
 لص الءاعدلا ىفدرك ذفةن!اب هاةرمخالن مهل عف. اكن اذالا بقع هءىعدب ىذلاءاعدلا ىفةلغفالا هذهدرت ا ة وا

 لضفلا نمةليعق (ةهلد .صقلا وز هنا رو دقو ااوةرثكلا نمل ةهناوهريقت مدق» ل هوكلاو دزه |

 دوادونأو مداورش د> ام ههريغىلعة:4لا قه يذق“ ادهاود سخن عاارذ ذم ضخ ةلادصا

 لاقفاودلوالاىلاهدذس برقا ل- موىذمرتلا نوددواد نأ قامىلعةيا ورلا قرصتقاوىذمرما او

 هيقفلاو) ههجرت تمدقت لقوة موش ةسف (ىهيمتلا ىسع نب ده هللا ءونأى ةاعلااث داحا

 دا ارثالاب هيل ءةخسن ىقوامهظفل نمىعامسالا اموماع قءارق ةب) اضدأمدقت (دجأ ع ماش 8م ماولاو وأ

 لاق هركذ قداس || ىناما ( ىلا غل ىلعورأانث دحالا3) تملعاكهحم_شن *عامتولا مىلعأ» ا هو

 لاق (ن 000 ل اد_هعنيامامالاو هد ملاون وذلا حقي ( ى رمتلا كدح)
 د#نبهللاد-معلوالان ا نامدق :وهفورعملارمثلاىلاةمنةيقوقلاد ع (دامتلار 5 ,ونأ اه دحا)

 دكا اظذاملا (دوادوبأا ند )لاواضب أهتجرتتمدقترامثلار 39 , وأو ىطرقلان 2 ولاد ع نبا

 ةملسمدنان "سلا نضاف قامو زل وؤيشلا حتي (ةماس نيد مام 3 لاو اضيأمدقتدت نذسلا |[

 ةّمسلا تدكلابأ ص أح رخأ ىرصملا ىدار اهمال نيد#ثرا< اونأوه هءخساتلان موهسداوأ قمع

 5 هتجرتْتمد::سىه :هنبهللا دعوه ياي كل نورا اجور :اه2+-سقون د

 ل ةنوهو اظفاحملا مامالا ىرصملا م ىرخخحلا هللاد_ءعوهوه نار س كود ءاوأ عشب ) 6 8 4

 (ةويحو) نبع توري اول راوةئامدنسقوتو نذلان اك وكلامم_:عىورهقعضذاى هذالاف 3

 اهقوفاسل ىلا ةيلاعلا
 لعوب :(رت وكلاواةجرد

 ريخلا ءانعموةرثكلا نم
 قوريك هول ءاطعأ أ ورمكلا

 وللا تتععأشا د

 00 رهوشو

 ضو ح ق4-:م مصل 9

 ةكدمامقلا موي”رثوكلا
 ةغدلاىأ (ةليضفلاو)

 ميس خاسإلا
 تل وقداولا

 رطخالو تعمسنذأالو

 مانع ٠ الورم تلق ىلع

 هلرذقلا عاونأ انييدار

 0 دل د ا اح حرص تان اس سويس يسحب
 ( ىرمتلاانثلاذ) هركفرةلمهل نيس ديدشنب( اغلا ىعوبأاندسح تل( الانابيب اعل ءارقب) ىبس(دهأ نما ديلا
 هداف وندم (رامتلار 8 ,ونأ انت ) ىط طرقلا ن نموا نيد نييهللا ل: ءأعئق أ(نمؤملادبعنياانأ )رع ادمءنبا ظفاحاوهنونلا مق

 3 ءالاد_>أناكو ىلع كراش كارينا ارتحل نيد )نزلا ب حاصرصعلا ثد_عوهو(دوادونأ ان رحهتلاىلا

 ءاحلا عاقب (ةويحو) رصم ىذات ناك و ف يعسُص ىرمصب ى مضح مسكف حتشب (ةس ءيفنيا نء)هركذوجتس( تهون ) تابئالا

 هريغو ىراخملاهنعيور:وعدلا باغ اا ةاح ناك يدا ىرصملا ب مث ربا ةيقعتلا نوكسوةاهعملا



 ىلحاهنحرمم مكتاوصلاو هلو الاوةمقاعن نعاس ع نءةخ؛ قو(ةمقاع نيتعكن ء) هع" :ىرصملا ىأ(بوبأ أ نيادمعسو)

 ىرحصم ةدحوملا عافو مام 5 ا ةعاجو ثدالاهنعو ةقئاطو بمسملا ني ديعس نع ىور ى دان وهوهريغو

 ىل اعت هنا ىلص ىلا عمسدبا) لو 0 راوصلاوءاي لاب ضاعلاةهئات قو (صاعلا نب ورع نب هللادبع نعالانذؤ ناكوةقث ىرغمهيقف

 نك !أ ل مهج رخأو ءمدلصلاىقد وادونأ هحرخأدةودو ا د ىلأن سن مرتك ىداقلا هج رد[ كبدتفا اذه ىاحا لاو(لوقي سوه ع

 ةمعالع نيسعك ن نءمهاك مهريغو ب ونأ نيديعسو < 0 * نيدويحن رعس هوني |نعلاقهناالاءاوسدوادوبأ هجرخأىذلاد كلاب اهيق

 نمهدهحر ل ودوادىلأد:ءن مىةصااه>رخأاكاودإع الاو موي ل! ىقوةالصإ!ىقىلا لاو حي لاوس قانم لا ف ىذمرتلا هجرخأو هن

 ةراخا 5 ور 0 مد صاخشأ ةسعن ثيدحلا اذه ىدواد ىلأ نيب وهندب نالو تاراورلا ىف عوذتلل ل -مدنع

 5 أ هيب هلي

 ا يس لال ماغدالابه م محه-_سأمقو رعاهو واووة سك هلا نوك هددق 22[ ا

 كذاك 00 باص أ «نعئور ءنب رش عوف در أون مدت مةنس فون ىرصملا مث ىص#لا عرش : ءاوهوهريغوملعلا نعد
 2 قدحلا باص هل رحأةةدل | ىرمصملا ىعازت ا صالة مني ى < ونأ فدا رمد ,عسوإلن ذا

 هدد دب عام_سأان ١

 ةئسع هان 3 07 ىراصنالا مج نيديزنيورعنب (ةمقلع نيبعك نع ء)ةئامو نيتسو ىدحا ةنس فوتو
 - 1 5 همعأ اعز 2 سعك نع خلا صددفو َة هخس نو عمس سو سد :الثو عدرأ ةنىقوت ىردم لا ىاوعلا

 ملهي دح عتوو مادو

 0 ع انىلومىث رقلا (ريبج نين جرلا دبعن ء)لوالاباو 96

 ل ىلص ىلا عمسنا ) ه هرك قداس !!(صاعلان بو رعنيهللادمعن عة سأ| تكل !|نادأ

 : 2 لكم *هاولو#ق ن دوما و" هس اذا١) رضاح د هاش هناك ى>هناكحال ع عراضاا رعي لاس(

 رك نوددوادىأىلا ىلع 0 5 لو>الامهءامسملل_ةعل م ع . هنأق نعت رك ءناذالا تاملكن م( لوةءاس

 0 ا ىو لوالا احا :ك:هءامشر ركن اذاو بجاوهنأ ةيعقأش آد: ءلوةىف «عي>صلا ىلع يدنلا لردس

 أ (نذؤملا عدم نع لو وهىفاشلادنعةماقالا ئاذكو حصأ لوالاو لك- !|ةناحا بدمي هنأ مالسلا دمع نيا ىواتق
 اه رك

 ندول ءدع د نق وهبوص

 ىسيتناهةيش ؤةةذاوم
 5 اما 3 هاصاحو

 الول اذ :ةترربوتةد_صمونلان ,مرهخةال_صلا هاوةدذعو ةاهماداو تمم ءاسل وو

 نذؤي هنوك ناك ىأ بودل 1 ع ولك مهللا ةناحالا ب ةءاولوةىأ ( ىلعاولص مث) همهقالوهعيج عامس مزاد

 اولوقف) هناذانم->وعأ (اهبهيلعملا ىل_ص) هلوقةني ا .صىقأى أ( ىلع صنمهناف)اضأ
 نيم (لوةءاملثم ىقكهنا اوعدا ىأ (ةلي_ولاىلهتلا اواسم) ت َّت 0 ضل (اريثع) ناشلل هناريمّصو هتالصد ىأ

 الااهعمجناذالا اكلك ىلعأ اهق لاع ما وم ىأ (ةنحل ا ىفةازنءاهئاف) هلوقب اهرسق مل ةلمسولا ادهش ت آ مهللا اووق فارم نآب

 مم ثيدحل ندع كا 00 هل هلا 5 ونتلاوهللا دنع ل ماج مظع (ديعلالا) اهؤاطعا قول ,الىأ(ىجبنال) ماذءامت

 داق ع رعش ؟نيالاق م همس نمدرقلاو وفرداانمهصاصتخال ةءاضالاة نسير ةالاف ارشالا (هللادامع نم

 270 2 ناقد: برعم اول ل|نمدل م.سولان أ مدقت وا هكر هةراهال اد شرسلالاةمجلالزاتشلل ه

 ةيلانالا: 1 ل ملا هن رده ى مهومال_صلل سائلا وعد نذؤمانأك ا 1تاقو# ناذالادعباهبءاعدلا صيصة2هج وام تلق 5

 3 0 0 1 ءاعدلاب كلذ فو ا< ناس سانهتباد_هومداشراب انيلعههللا ن ا هونبمومأ جار ءموهللاىلا

 0 00 ديعل]ةمرغلا ريم( وهانأ نوك آنأو>رأو ء) لمعلا سذجن - زل انافآ دارتملا ةعةروهللا نمبرقلاب

 تي : ع ءرلا ريهص ريعم_بارع_خو هدر تملا ريمضألا 2م يك انانأروكونوك ارمخةل- ماو ريخوهوأ ديماناو

 تيس سل 0 ىلص هريمعتو رهاظلا فال كلذوءايانأن وك ألصالاورهاظلا عضوم عضووأ بودنال :امزل 10 هسا م
 ىوونلالاق بودنموأ |

 ةطا بدن, حصالاو وطةةلوالاوأ ن ذوكملك عا امسدتع مدن لها وعلم او هسدن ر وها نعحيحصلاوىواحطلاو هزك ذفال+هيفق

 لوصالا قادك (ةرمىلعىلصن م)ناش |اىأ( (ملن) عاجلا :وج ولا نعهفرص ىباحلا لاق( ىلءاولص مث)دك 1 لوالا نوكو لك- |

 ءءء ] ةموالصا انوا ةرملا لاو ىحدإ!لصأ ىفاكا مىأ (هيلعمشلا ىلص) ماهملاة 8 رمقدةرمىألاقق ىكحدلا لصأ نمت طةساهن" اكو

 رشع هل ذةنسحل ا د مىلاعت ادور عال كارا تدارس اي ال يور

 لصتال ىأى .ذيالة خس قو( خب ذمالدنلا 5 2ك ههيظعئأ(ةارما مناف ةليسولا ىل هللا اولس مث خسن ىفو (اولثسا ما اهاثمأ

 ءريسخ د5 مانا ل« ناز وح مش( ا [ناوَح رآ أو)هئايفصأوهثاي ا نمىأ(هللادا .ءنم) لءاكىأ(دبعلالاىيلنالوأ

 ا.د د أن احرلا مل ىأو ؛ءعلاثذانأ ىأةراشام ءاعضوموأ هانا عضوم عضواهربخو اهمسالا ديك ان عك ناونوك ًارختإ ياو وه



 ديد_كنب( تلحإةفلرل داي زنىلاهن لس ويملك ءانعم فو ةجردلا هذه ىأ(ةل سول هللا لاس ن ذ) ىلا ىلع بحي ال هنا ىلا ءاسمئاو
 زاوكناذباثيدلا قوهل تتدثو تةحليقوهتيشغ ليةوهيلءاعق وابوجوتبجوىأ(ةعافشلاه.اع) تعوو تلرن ىأماللا
 ةعافشو نمةميسج:دئاعو ةميظءة:دئاغب امه ىلاعتوهناحبسمتلا باوث عم هلوع ملا لضافلا نمزو غيل لوضفملا ن«ءاعدلا لاوس
 موم4 بنرقلا ب ئارعناىلاءامالا عمير قةداعسو
 هللا ىدرةريره لأ نع)

 ىللعأ هل -ولاهتعىلا عت

 سا نعوةن4 ا ىئفةجرد

 (ه_:عىلاعت هللا ىكر

 لاوداق) ىراخملا ىف اك

 ىاعت هللا ىبص هللا لوسر
 أ ريسأ انآ اب لسوهماع

 ىأ (كضرعذاةنحلا
 (ر6) ىلرهظو ىفءاحاف

 نكستو ءاملا حقب

 ءاغلا فيفحتي (هاتفاح)

 ابق ءافرطومامن اجىأ
 عجفاقلارسكي ( اوال

 ريغص ثدب ىدوهبق

 نلدصاو عمق وورب كك

 لثم واوا امهيةىك دلا

 نم سالوهويابقلا
 هسظأالو ب اتكلا خسف

 ايلا اذه ىقةياوردتا
 ناثكلا فرصت نهوهلب

 فامماتلالدضأ ىو
 امه ىل.ةفردلاو ْواْوالا
 ريبكلا واوالا ليقود ىرعع

 (اذ_هامل ربيت اق)
 اذهلاو) هارأىذلاىأ
 هكاطعأ ىذلارثوكللا

 ةداخ ىأ (ىلاعت هللا
 هللا ص ىننلاىأ(لاق)
 م مل_سوهيلعىلاعت

 ىذمرتلاهاورإك (رخآثي دح ىفو)ءاهتنالا |بيفروص :ءالىلاعتهللاىجلا

 ازاوج ىلءليلد هيقو هلءاعدلابهتمالاغي رشتوايدات هير د ةعلزانملاعرابهصاصةخا ىةحت عمءاح لاب سو

 هلع تلح َلدسولا ل ىلاعت هللا لأس نذ) هلوقبهيلاراشأ اك باوثلاب ز وفيل ل_ضاغلل لوضفملاءاعد
 تازنو هثيشغوأ ب رض ب رضك ل-< ل- نمت مج و ىنععماللادبدشتوةلمفملاءاا ( ةعافشلا
 نال ىلع ىعمماللا ل-ع4ة_جاحالوهيلعلدب هلأ ىورو ثدحوىو رودعقي دععك لى ل>نمهيلع

 ةعافشلا ناب لك-ثسالونةيّدلاو ققحت |ليروهملاهانعمب وج ولايدارملا سلو ىدعتب بجو
 ريغنم ةنحلا لود ةعءافشااكردإك عاونأ ةعافشلا ناليلاعتهللدءاع لب بن ذع سدل اهلا قو نين ذل
 هللا ىل_ص هقالخال امضح#_.ماصاخم هلاق نءاذه صتدتالو تايطعلا ةدازو تاحردلا عؤر فو باس>
 ريغل اذهيادحساو ايهالالفاغنوكيالن ا ى.ذي هناالا باوثلا دصق در هيف ىنكي لب سوه ل عىلاعت
 ىلءاّمف سانلا مالك نمهناقتق دص هاوةىئالا رك ذهنالهنالص لطءنالاهيق هلاقنافالغن وأ اضرخ ىل لا

 ىلصدي ةدوصخم (ةن4ا ىفةجردىلءأة سول ةرب رهىفأنع)اض:[ىذمرتلاءاور(رخ 1 ثيدحفو)
 هناالا قباسلا تيدا نماسولعماذه سدلو لزا:لارئاس نمش رعلا ىلاب رقأ ىهو لو هيا عدلا

 ىقريسأانأ اني ل_سوهيلع هللاىل_صهللالوسرلاة) ىراخبلاءاور ثيدح ىف( سن نءو) :هدارملا
 ذا) ءارسالا فةظقم هنا مت< وام ا:هناك اذههريسن ار هاظلاو فلال انس ىلعماللك.لا مدقت (ةنحلا

 فيقختي وهوهاطشوءابناحىأ( ءاّمةاح) هيلع ىر وركهروهظ ىأهضورعىف' احا ىأ( رهن ل ضرع

 ةبقعجؤاؤللا بابقءاتناحة+>-.ىفو (بايقلالئمواواامهيث) هريخ أ دتيموهوك_حوتفقملاءاقلا
 اهنادارملاواهحةفوءاملا نوكس رهن قص لاو هيف لزعتل ب رعا ادب رضتر يغد تدب ىهوأ ةقورعملا

 هرعت ملسو هيل عملا ءتهنلا ىلصهنال رهملا(اذهامل.رب#تلق)ةراضنلاو نسا ىف ل *هوأ ىيةحؤاوا
 ةقهصلعوفوهو رثوكلا كانيطعأانا هلوقىف كلهبهوىأ(هللادك اطعأىذلا رثوكدلا اذهلاق)
  [كريثكلا ريخانامهتعىلاعت هللا ىذر س امعنءاهرسفاذإو هب:اوأ و هئامةرثكلةرثكلا نمةرمشم

 لل_صوو لالا حلل مالالا هيلع تا خدو رهملا اد _هلاماعلعجو ىل#: مس هانعم ل صأو هو هيفاسك ىناب

 نم ضوبأ هناهتفص ىفدر ووزاج ارا كاطعأ لاو لدةولو ىحصفلا ةغللا ىلءنيبوصنملا نيريمصلا
 هيلعليره-ج (ب رضم) بوهماعملاعتهللا ىل_صهللالو سر( لاق) امساك لعل | نم ىل-أاو نيالا

 ىلعوهثازنع هنالاتيطءامسور ملا ريمضىلاةئاضالاو نم ونّلاب (هنيطىلاهديب)مالءاوةال_صلا
 هلضفبهفرعيلهطرعوهرعق نم رخأى أ( اكس جرختساف)ه.ةافاخدا نعزاكت دب برضو هير وص
 ىأ (هلث) صاعلا ني( ورع نيهللادبعو ةثئاعزع) ىور(و).:دلار اهنأاك سداقْك سههميط ناو
 (هارحو) ثيدحلا اذه لسوهياعىلاعت هللا ىدهللالوسرىأ(لاق) ر وك ذملا سن أ ثيدح ل ثم
 هنيطقوفىذلا(توقايلاو ردلاىلع) هئام ىرم ىأربلا اذه ىرحىأىميمردضم ملأ حتقب

 نيبهافانمالف رهاوجءاص>وّكل_بمهنيطادهف ىصخو نيطىلءىرتراهنالا ن كك سوه ىذلا ا
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 نوك ىأثناتل اءانوريكنتلابةنيطىلاةخسن قوةفاضالاب( هةنيطىلاهديب) ليريجىأ (برص
 هر وصلات وأ انيطءاملارقمهنوك ىقةداعلا تاغ ىلعأي رحانيطءامسوك سك وأ موهامدش ىأ (اكسمح رخساف) هتيطنم

 (ردلاىلع) هثام نأب رح ىأ (ها رىثو) امهثيدح قى( لاق) هلب”سنأآث يدح ل كمىأ (هلثء)وا ولان( هرعنبهللا دعوة ثئاعنعو)

 مهميدح نيب ةافانمالقءاملا ىدح تت نيطااك ككل ١ هبت نءوىأ (توقايأ | 9 :اوقاذك و در دودحاأ و سا ممأ



 لاف نيالا ن هضيبأةب اور ؤو(جاثنا نه)اضايبذ_ثأوةياور ؤو(ضر.,اولسعلانم)ةذازادشأو والحر شك أىأ(ىلحأهامو)

 قننا قالو ى ناب رششلل تسل اهمال ةنلا ىف ئصملا ل_علاراهنأ نعميءانغتسالا ل علا نهىلحأ هنوك نم مزابالو ىىدلا لاق

 عمهصاخلل عوضومرثوكلاوةنحلا ل_هالةماعةعب رالاراهنالان ا ىرقحتلاو ىدملا قة ىفةجح>نايب ىلا جاة<برعلل بنوك
 88 رابمءابةنملا دوج وملال سعلا نم ىل-اهؤاموربدقثل الاقي دق هنا

 | حتقب (جلثلا ن مضيبأو لسعلا نهىل_>أ قاسو) رماك اكسمهنيط نوكورهوجلا ىلعدأ رم نوك
 | ليضفتل عفا ضيبأوهذةيئلدربىأ اذكي ىردص حاثردصم|عدتفي و منا لبق ماللان وكسوةّماملا
 غاصدالليضفتلا لءفأن اةاحنلا لوةىفانيالق سايقلا الخ ىلءب رعلا نمعمسدقو ص ايبلا نم

 لخدأ لاقكالذ فيك هللالوسراب ليةقهءمسالاورب رخعمس ىمأن مدح[ داكدالر وكلا هللا ةءارجن

 ىل-أهنوك و نيالا نم ضب أةياور فو ىلوهسلا هلة: هرب رخهعم#ت ىذلاف امهد سوك ذأ ىف كيعيصأ
 انرح(ىرك) رثوكللاىأ( وهاذافهنعةي اور ىفو) ل-عنمارهنةنلاراهنأ ن مناىفانيالل عا |نم

 ةنماراهنأ رثاساذكو هيرحةدشد ضرالا ىثبالىأ ىرك ريمض نمةيلاحةلج(اقش شالو الدتعم

 لوهجألا.خمىورهنا لهو لعاقللا موش و ذا هللا هلاك ادودخاذ+::نارع_غنم ىرخ

 ىقدروالد ىد وهوالي طم عملاذا قربلا قدمو نءاليطتدمال اًصرتعم ىردهنادا رملا ليقو

 ه>وىلءةحئالاهناهتناوال ادودخا هن اراهنأن ا نونظناللاةىل_بوهرل عىلاعتهّنلا ىلص هن ثيدحلا

 هنارهاظلاو( ضوح) رثوكسلا ىلعىأ( يلع)ادحاوى_ءملانوكيفهيلارك ذامعج ربدقو صضرالا

 دارللا] قدقو فورعم ضو اوهنمسب رق ناكم ىلع ىأدد زىلعترملأ ةب اك همس رقسبناح

 ضوحلا وةنىلا قو هذا همن احيهنأالارثوك- |نمهيفنامخش نيبازيمهيلعنالهئمدتعهناهيلع هنوك

 ىمأم- هنا لوتاف .هنعب وىدب لاح مث ىنوةرعنالو مهةرعأماوقأى عز درياىت "الا ثيد>الاهج واخ

 هنونأ» ىأ ( ىتمأهيلعدرت) مات: ىدعب ريغنملاةحساةحسلوقاف كدعباوثدحأام نال لاقيق

 ريغ هنأ ىلءلدباذهوّت ”الا(ضوحلا ثيدحرك ذو) رانلا نمةاحنلاوباسحلا دعب هلعاوه:مبرشال

 ولو ةدعلاوقأن «لوق ل عهريغهنا تاو ضو لاو هرثوكلا نا ثيداحالا ضعب قءاجدقورثوكلا

 رثوكلا) هريسسقت ىف(لاة)ىراذبلااهركذ ىرخأ ةءاورؤىأ (اضيأس اعنا نعو) ه-ةقاوباس

 هناىلعءانياذهوامع ركتو ملسوهلعىلاءتهّنلا لص هل اي رش (ءاماهللاءاطعأ ىذلاريثك-لاربخلا
 نايباذهب سامع نءادارأ نافذا فىذلا رهنلاب ورمل نمريثكلاب ص_خ مئاقلط هةرثكلا نمل عوف

 هن الاق امريسغتدارأن اوهي؟مالك الفةي”الاو ثيد_كلا ف ص ماعىن-ع«منامب وأهغأ هلعضوام

 ةومغلا ل -هقو هرك درك ارهمل اهنأ لي ةفالوقرشع هس د" الا قو هفالختدروة> علا ثيداحالاف

 ليقورك ذلاةعفر ل .ةوةمالاّةرثك ليقوةعب رشثلاتاةية 2 ل.ةومالسالا ل ةونآرقلا ل يقو باتكلاو
 ةماك ليقومل_سوهيل ءىلاعت هللا لص هلة باغ اتاوعدلا ل يقوتار عم اة رثك ليتو ةيدمغلاةومتلاروت

 لص هتمأ مب د ىلا تاولص سلا لية و ندلا ىئهقغلا لي قوهللا ل وسرد هللاالا هلاال دي>وتلا

 رهلاوريبجنب ديعسلاقو) صو عة: ىفرهنهناخصالاو ضو#لا ليةومل_سوهياعىلاعت هللا
 ه:مدارااوهوأه-,قلخاداذهوهموعىلع هنا ىنعب (هاياهتلاءاظعأىذلا ريا نمة 4 اىف ىذلا

 2 ا 122 ا ا ا ا ل لل

 ( ىنافش- :0)

 نءىأ (هنعةياور قو) هذللا لك
 ةيلعيل اعنا ىلص ىعلا

 هوامىأ (وهاذاف) سو

 ه-جوىلءىأ(ىر)
 و) ره ريغنمضرالا
 لعامل اهغم دد (ىشب

 لء!ىأ(اث)لوعفملا
 هيقرطدحأنمىوشدىلا

 كابو دما رح ىركت لب
 وأ ىلاعتوهنا>.سمدارأ

 ندم نمهيحاصوم ان

 ىلع ىأ(هيلع)ةنحلا

 ى أ(ضوح) رسملا
 قو(هيلعهدرت ) مسظع

 هدر ه--. دج هل دعو

 ةنحاىفةفايضىأ( ل

 اكل اوةمايقلا موب وأ

 )ر ذو) هلو-ةلرسهظ ا
 ىل اعت هيأ ىلص ىلا ىأ

 ص ولا مل .وهماع

 لامتحا عمرهالا
 ىدعمو ريدو ددعتلا

 رهلا للعضو انوك
 ثيحنمهيلعمدامتعا

 هثامن-ه دم ءءامزا

 قرملااذاهملاى تنمو

 اهجراخ ضوح اوةنحلا
 ىل-عندرب-لا دروال

 مهفرعأ ماوقأ ضوح ا

 ىسيلاحجمت ىنوذرعن و

 ضو اهنمو ىأ (ماياءاطعأىذلاريخارثوكل ا لاق) ىراخبل اتاك (اضيأ سا. ءنيا نع)ى ورم نيدوك ذملا نعرك ذامو كو ىأ

 ىذلاريختا نمةنحجلا ىف ىذلار هذلاوريبج نيد يعسلاقو)ةغاابلل ةغيدلا نمداعتس 1 تاراورلا صعب ىفاكريثك لاب تزل هلعأو هريغو
 ملعأ ىلاعت هللا ومعأو أر ثوكدلا لب ضوح اوأر خلا ىلعروص ةمدن الىأ(هللاهاطعأ



 وألديدنا لقا مصب .(ةنم ا نءارترأ روك !|ىفاطعأو)هنعايوار ىأ 6 رنع مال بااوةالدلاة مل ءرك اه فةقيذح نعو)

 كلا[ تلعأ هب اورةداهشد وهىأو ادت.مىدربخلا ةقعفرلاب ره خسللاقل اهم ى 4 لا لصأ ىف عقوو دما ىلع وأ ىنعاريدقب

 نياىورأك (امهتعىلاعت هللا ىذر سامع نيا نعو)ةنحلا فوأ ةءايلا موي ىأ (ىذوحىف)ب صني ىأ (ليس)ةن4لا ىفرجتو هو

 فلأ)س ابعنباىأ(لاقىذرتفكب ركيطءب فو-او)ىلاعت هلوقريسف» ىف ىأ( هلوقىف) سايل حي دنس متاح ىلأ نبا اورب رح
 ت1 3001 ا 110 ا ا ا 2 1 هو ص حس رههوص جسم: تكن حس

 ن-+ارتؤاؤأ نهرصق
 قوىأ (هيفو كسلا

 نمرك ذا ميوارمصق لك
 اطخأ د_ةوروصقلا
 هءاوص داوقب ىفاسملتلا

 (نهحاصبام) نييك

 ماللارمسكو ءايلا مدد

 0 صئام ىأ

 نمسح ونمو ربو
 جاوزالاو مدس ان م
 را فادصأوثانالاو

 ىو) رو كا اقاو

 ةنيممىأ (ىرخأ باور
 ىقدىأ (هي و ىلوالل

 ىأ (ىنيديام) رمق لك

 ( جاوزالان م) أ ىدلي
 رولا قفل ة ن2 !ءاسنىأ

 ايندلا ءاسن نما دريغو

 نولك أو نهاضف[ىهو
 ايندلا فنمدقالالاج

 نمىأ(مدخلاوالاعا

 اوان سم كناملغ
 معى اءتهللاو نونكم

 0 ىطقةرادلارك ذدقو

 لو -خه نبكلأمق» رط

 قورس«نءىعشلا نع

 لاوخلام ةختتاع ندع
 ىل اعت هللا ىلص هللا لوسز
 ىلاعتهللا نا إ_سوهملع

 هللاقي ار_مىفاطعأ

 لوسرا,ت اةقهعمسالار هوك ١اكلذ ريرخعمس نا ىتمأن مدح ءاشنالرثوكلا

 هيلعدت :اعريمضلا(نه-اصام) نكد 2م لك نال هاظغلل هي 0 ةمهيلع ريمضلا داعاف رمصق لك ىف

 الن يفهءاوصنا لق ةاحرك ذاعهلب 1 اوارصق اظقالارظنهم لاعدئاعد.# ره وص ليقو هامعل ءاعر اًضأ ]

 ىف هاهندب ثي>(هءر نع مال _!اوةالصل اهيا عمرك ذاميث) ناميلا نب ( ةقيذح نع) ىوراسدن ثا( ه)
 دعب وأ ف ةوملافىذلا(ىذو- فليس ةنلا ؤرمنوهورثوكملا ىفاطءأوإ همةلاق ثيد->ىف
 ثيدح ىف( سامع نعو) هنمدع"امنال ض وح ابهريسفت ىل ارش 2 وه ةمأهذم ىس طارع هلا

 ىأ (ىذرتنكب رك يطعن فو-اوىللاعت هلوق) ري سفت(ىف) نام>نياوهد:س رب رح ئياهأور حيت
 نهءارتؤاؤا نمرصقفلأ ) هاطعأ امدإ-<نم(نق)كنبعرتةوشالءاطعأ اسعى طرت نأ ىلا كاطع
 ىأ(هيفو) معقفلأ هلوقاوياعلدىذلا روصةالريمضلاؤكل#ملا نماهبارتوو 2 ىمىأ (كسملا

 ها ملا انك او ما يلا الاوتاحو ل مروصعأ ات 29 ماصعموقي انددا راو اد

 نيتحتفب( مدخل او جاوزالان م)ه. قولي ا ءامرصق لك ف ىأ( اخ 0 امه.5 وىرخأ هب ارو

 ا وأ جوز عج ج حاوزالاو 70000 هادنأ لهقو ةءاحتل اه راكع َُط ال ق درو ل_ عامنا عمج لءفو مداخ عج

 | ناك هنأ ساس ل و اسما اور 5 اقل كري 58 ا هاذهرك ذود>و هر

 | ينل ىلا عوفرمىعازوالاءاورورهاظلاو هول_.وهيلعىلاعت هللا ىلصو لال ما نا داق ل ءاق

 0 نءساب ع هلل ا .ع نب ىلعن ءهللاد- معْنب ليعمسا اند لاقل سو هيلع ى اء هلا ىلص

 | ىحضلار وهلعل> ورعدللا لرباق كاك , رمسق هتمأ ىلع حوت هوهام ىأر هنا ل ءوهياع ىاعتهللا ىلع

 ماش هامامعأ نة فلو رصقفا ل + وزع هّنبأد اطعاف ىذرتق هلوةىلاى حساذا لءالاو

 ملسوهياعىلاعت هللا ىلصلاق 5 تارئاا اها مل :وهللا الا هتك فرعبالا_م هلورخ دا ا وماط ءاربخ لك. ||

 | هيلعمالاك اامدقت دقوراغ !اىفىتمأ نمدحاو ىذرأ الشاونذا

 هدنءمهمظعأو لسرلا لضفأ سوم ءاعىلاعت هللا ىلص هنا ن نمد ا درت نا م( لصتز

 هبترتوهل_بةامم هنأ ثنىلاةراش ا ةيئانثتسالا ءاغلاب قأو(ت !ةناف) هل و2 ؛هيطاخالثا اسهسقن نم دوج

 وأ ينام تا ةاللمادءذا طاوتدت وىقة2 ىأرر#اذاوةخس ىفو و( نآرقلا ل. ]دن مررت دق] هد لع

 اوملا عاجاو) لد لدىلعوأنآ رقلا ىلع فوطعموهو ثيدحلاىأ(رأ هالاع_رصو )ةيمالةيص» 00

 لل_ظفأو) 8 ىد-فرش ها (رشدلامرك م موه يا عرلاعتهللاىلص (هنوك ةيدمخلا

 فال_نمهيئال هانأب5- مالا عاسجا هاوقنالق للا مرك 1 ب كي (ءايدنالا

 ىعما3) كلذب ضارتعالاه-+ والقهفال_خح مهعأ ناك ناوهك_ثال لا ص اوخىف دازم عملا

 هليذقمبةيهانلاوأ ءايدن راو (ةريصملا نك كانو داي كل ادار لعدم دعب 17 داحالا

 0 كاك دو اةهار وتصل اوروناحيشلاو اورشثءدحيف حل_سوهس .لعهللا ىلص ا يلع

 لاقهتيءةدسأىلا ةبسن(ىدسالا)ه-:هلاحوأ هلوقكب ىقاعتم(ه مدح كسور قير ُط

 مك اس

 ا دح)

 قاس طاهرك ذىلد 4سلا هلقنو رتوك !ارب رخنمامم# نيعمست ىذلاف ىد_-وكي:ذأ كعب ىل-دألاو كلذ ميك هزبأ

 رامخالا ىكدلا لصأ ىف عقووراث " الا ة+ ىو (رثالا عيحصونآر هلا لع وم دك يجا لصق ]ع

 لضف أو)ررةموعاككلملا ن مريخ رمشدلاو ىنعي (رشدلامرك 00 ل )مقا 7 :نمىأ 0

 لاةىدسالاانثدحاميف هلوقك )ءايدنالانمب ىأ( لوضفتلا نعهيهنب ةدراولا ثيداحالا ىنءءاخ) لسرلا نم معأ مهو(ءايدنالا



 وىهو (نايق_سوأا::) ماللادم 4 مض (ىدول اان:) رافغلا دبعو هوءارلا كب( ىسراقلا) ان: احا أ (انأ ىدنو ةرهسلا | دح

 نيد_هتانث 2 ل 0 ةاثم حو ممضد ىنثم نيد خس ىفو د( ى هم نس ) مصل تحاضوعو ( لما 2 هاربا

 ع للا هنا نارهمنب وقر ا:هدهردارب ( هم !اعلاابآ تعم ندا“ 5 نعء)ج ادا نا ىأ (ةمعشانت) مدقت دقوردل غوهو(رقعح

 ميدنمع نياانث :د->لوق ىلح |هةقح يك ةرمم سه نب ل ل وفارولار طموىفام“ ة>بلابونأهنعىوريكز 0 طن 5نيدار زاماو هدام هذع

 0 اع ىلا ةندنلا لف

 ا ريخانأل وة :ناددعلا حاصااموأ عصدامىأ( ىت.ذ 1 .امدوادى أو ل_موىراخبلاىف)

 انثدح) لاقدتج رتوتباسلارفاغلادب ع( ىمراغلاانثدح) لامهتجرتتمدقت(ىدنقرمسلا نئدحا)
 4 57 7 قداس !!نام 00 ا رد اومترتلا نايا

 انتا ىرسألا لن 1 قدك 3 عد انثدح) لاما نتناول
 ىف قوهنا مدقت دقوةلههمءار انأهحتفو لالا مكونو“ :!نوك ودمجها نيغلا مدد ردو

 (ةدامتن ء)مدقت (مكماط 0 ::دح )لاكن امونيعس وعرأو وأ ث الم همس ءكذعلا ىذ

 ىلاعت هللا ىل.ص ص كيذا معنا ى ::دح لو «) همجرت قداس لا ىدات |( اعلاابأ تعمس) لاق هنأيب مدقت

 تلاغو ةلدابعلادح وهو ر وهشملا- اطالاذم .عنيااههمع ىلا عت هللا ىذر (س اعنا ىلإ هوكي لع

 ارا كد وسو ةيلعكلاعتهثلا لص هتامز قهتسر صل ممعىلا مل هللأ ىذرةءاحتلان 2 ءاور

 هللا ىلص ىدلانغ) ادري د> نوري ع ل ةومريع لقوة سن لو تدع ةدير لغة

 رم-خانأل وقينا) هرإ غوأ ناك ايدندللا دايعنء(ديعل) ز :وكالو عصام ىأ(ىتمخإ .ام وهيل ءىلاعت

 هيبأ مد | ل ,ةوهمأ م اوهو :ةروصةمفلأوةي ةوعلا: : 21 ءاخلا نر ل كنا دما جسق :( ىتم نب سذون نم

 مالسااو ةالصلا هن لعب وةعب نيني ماني دلو نموهور اكره ل والاو ةفئاطنماوقلا نمالاك حو

 ةوءذلا لءةناكو مال !ر ا ماعِب ودأا هوم ناك لد ةومالس !اوةالصلاه 2 نايا سدعد ناكو

 ْس اوهو لصوملاضرأن مىوخسنل اه ىلاهتاهثمت ةلحد نا هدلزنو ب رهذ ليثا رساىبداسعنم

 باذ_علا م-مب لحدل اود ا كلذ ى_ثةةلاسرلاباعرذ فاضؤةنسنءءدرأ
 نمىذم اماف اوفرصناوكبانمآك لذ تارامااةيأر نا اولاقف لجالان مهماعأو امو نيددرأم ذركأا

 ل : رعأ !|نم اوج ردن ِباذ_ءلاباوذ#» ا ناجح ةلذؤافا ىدءامسلات هاعامو نو" الثوة_ب+ج تاق ا

 ةزلضإ يع مرصسا كوع مهر ىلا اودضو نهدالوأوءاسذلا نمبا اوةرذو مهلعأب

 نمناق ع يطتسأالهللا ىذ أب هالاةقمال !|ىموقىلعأر ا هألا 2ك اداة سعارب رمد ضرالا قمالساو

 2 لاءادو فلما رك. :انمهربخافكلناد هش ءلاصعوك نا شق كودك نا هللا ةؤلدقاةميذك

 ندا ف فاك سنوي رظدن اف مايأةنال الك ةناقد مناك لءقوةن سنيدبرأموياعموك |موهوقدص# ءهاصعو

 ريسسا ن 0 كلا ءاهريغو تدكرذةن رفسسكر واء_ٌص طاةمسهذةمهعرش ىف لت ةذدب مهي لو بذك

 ىنابتنأامأ اولا ةفرحملا قةوعلب درة الابار او ل راك .عنالاةق كلذ سدس نعوولأ

 موهولاوو موظكموهو ىدانذاتو4اس>اصك ن 1 الو

 ثيدحلاذهو ىلا لات( لو هيلع هلا عتهتلالص ىلا نع ءزهلل ادبعوهو(سابعنبا)هديرب ىأ( ى

 ميلا تقي ( منيا سذوب نم

 فقوفذ ةانماادبدشتو

 مد دقوارو_صقم

 د.ءعيدارملاوهمأ اهنا

 فاتذ ّ فاكم لك

 لن افانأ عحرعك-4لا

 اا رقك كا نكي

 ىذلا ص اةتنالا نمهيف
 لاق ذاسليارقك هلك

 ادن ناك ناوهنمريخانأ
 امل عضاوتلا هلىتذيف
 اذكر مرك ٌأ

 راظااو ىحدلاوررق

 هيلع ىلاعت هللا لص هنا

 زو-ئالهنادب ربل_سو
 ىمظعي نا ىمأ نمدحال

 ن-هري_تانألوقيناو

 المضفت ىمنياس نوب

 نماذ_هوهياعمل

 لاقهيدل عضاوتلا لاك

 صءخاسءاو ىثروتلا
 هر غنودرك ذلابس ذوب

 تاتا اا
 نهه_ةعهرأثك قىلاعت

00 

 لاق هرب_صّلةومهنم
 نا ملسوهيلءىلاعتهللاىلصن مايه نوح ملا كإقلاىلا قب اذا لاقو مام

 م هناو ةلاسرلا فرشوةوءتلاةماركنم هلهللا ه>حةمامق حدي س 0 صوت : ىلا ىدوت ام هةمأءاق 2ص - نطاوبر اد

 ىلا هج ورع عقوأ ل وهما ع ىلا «ت هللا ىلص هنوك- 5 ا دفا نعي ن ندعصيطةمح و لاةيدكر نإ املك راانمهناوخاك هن مرد

 مهوتياعرلتاملظلا فت وحلا ن طر سذوجحار < ناكو تاقار 1 لارئاسعمىفدأوأن يسو باق ماقتم هلل صحو ءارع مالا هلم [ءا لا

 وهذا ه 4 : ودسمىلا ءتهللاىلا ةبسنلا,ةنكمالا نان عفدق بحأو ل ضفأهبحاصنوكيف :نرلاىلابرقأتاوهسلا جار عم نأ مه 1 2

 ناذلار وهطظيف يلع ناك وو ناك ١ نءورتم لات هنادي



 (ثي 10 .عأ مز ءام مي -وهيلعىلاعت هلا لص هللا لوسر) ل 2 ةلابةربرهونأد برب ىأ( ىنعي لاقةربره أن عقد رطلااذهزيخاقو)

 ىقاو) راصذالا ن ملجر ووهبتساني>ىأ (لاقىذلا ىدوولا ىف) ن اخيشلا» ءاوراكىأ(ةريرهىأ ثيدحىفو) مدقن ملا ىأ
 ل-جرهمطاف) رهاظلا بس بوميأ عىل اعتهثلا ىلهانيدن ١ ناكر دابتملاهةالطأبهناك اوهنامز قىأ (رعشدب .| | ىلع ىنوم قطصأ
 هءولط داهعل اطودوجو مانندب ىأ(انروظأ نيب ىذلاو) لوقلا اذهلوةن أىأ(كلذلوةئلاقو) رات غاا مدن ىلعةريغىأ (رادذالا نم

 ليدشلو هاوأ مذا (اولضقت الزاقن) تان ؛هريخافىراصنالاعدقىأ(لسو ٍوهياعىلاعت يول د مكن مف

 لش ادحأنالوقأالو لاق م مهضعيدازوعار" الاوءاوهالادر -غىب»(ءاي دال نيب ) ليش ضصقنلا واول روز 0

 ىسبتنام_ مدي هوعقوتال
 امئاوىنعملا حيض وهو

 ىبملا توب مالكلا
 همصراعم نم هيقام

 ل-سرلا كإ”ىلاعت هاوقل
 صعب ىلع مهدعب انلضو

 لليضفتلا داقتعا نمدمالق

 لل._صقما اوألاجالاب

 قرعنال ىلاعت هلوةأماو

 ىف 00

 هللا اك ا

 ا 9 معملاعت

 رفكسنو صعب نمو“
 ىأ (هباورؤو) ضءبب
 دواد ىلنالو نحيل

 (فوريذكال) قاسنلاو
 ءابلارمسك ماعاع مضد

 نواضقمال ىاهددشاا

 اعصاوت هلا( ىدومىلع)

 ليضفن ن-ع اعدر وأ

 ه.جوةدصع ىلاةيضقم

 ليئاذهن اكوأ ةيلهاح

 اوقرفتالىأ ةلمهملاداصلاب» مدع ك4 دلا ب رغاوةمجعملاداضلاب مربع

 هوقلافٍلسو هيل عىل اعت هللا ىلع هي 0 يو ءرتقا لانك ية: الفمتلا

 ليللاةملطظتام اظلااىف ىدانذ : ىص#لا حيد ست سس سدو عمد 5صرالارا

 ريطك 3 ةسوهوءار عل نم. هن اظاا نمكنك ىا اح. ستنأالا هلاالنأ 2 نطبوردملاو

 هللا جوا ىبفتنديثاهتمياصأو اهلل بأن مط ن نهةرج_ثهيلعهللاتدأ اف هل سد 0 طوعم

 كناح.ستنأالا هلال أ ىداذ ةاوك 16 ار داخل اداب لف كدا تأ ا هد |

 ةعمسىل-هقونو رشع لدقو مول »د ليقف ةتو4ان طرى هثكم ف فاتخاو نيلاظلان 0 كا

 هدصق عمسن# ةمش ؛ةوهو كاباملعبال رك ذلا سنو ص*+اماوة' اص لوةوامو نوءبرأ ليقومانأ

 صيقشىلاىدوت ل ليضف:ه-:ءىومملاناىتاءوادشلا ىف هنأبث م دعو هرعص هلل ْئش هسفنىف عقب نا

 الفناك ناف امد: .:نكدنارفك- ااهيلعو م اد ,اللا صضءد نم ريخانأ لاقنهنال.ةاذلومهمدحأ

 وهياعمتلاىل_صانيدت :نم عقواذلوأرا ادا ”تلدك : نك:ملاذااع صو. ءاذهوكلذ أ ىتماي

 ىل_-_ص (هللالوسر ىميلاةريرههأن عز اكن آ ةروك دما (قير طلا اذهريقو)هللا ةمعنبا“ د

 ىلاءت هللا ذر هرب رهىلأث ب دحىفو) ماك ادرك ذأآى أ (ثيدحلادبعل ىتبةيام) لسوهيلعىلاعتهتلا

 ىلاعت هللا هجر فةصملا هدب وهن :دملاب ىدو عم عزانتراصنالان - مل>رق ناخ.كااهاور ىذلاهنع

 ىلعىسوموط_صاىذلا اولاتىذلا) همسااو رك ذي ودوويلا نمل -جرىفىأ(ىدوهيلاىف) لوب

 اورك ذيل( راصنالا نمل_جرهمطاف) مهريغوعايدنالا ن همدآ ىبب رداسىلع ءهلضفوهراثخا ىأ( يشدلا

 ىأ(كلذلوغ:)ىراصنالا ل_جرلا ىأ(لاتو) صا>::ىدوويل أمانا ق>سا نبا ةريس فو وه نم
 ىنلادوج وعمى أ ةيلاحّةل( انرهظأ نيب سوهيلعهللاىل_صهتلالوسر وز رشدا | ىلعى هموم ىل.ضقت

 خابذ) انثدب ىأ ةمحةمرهظ عم جرهطظأ ظولو هريغو ىسوهن ملضفأوه ىذلامل سو هءلعىلاعت هللا ىلص

 داضلاب د( ع مدثالا نيب اواضغت .اللاقل_بوهيلعتلاىل_صىنلا) 4 لعدرلاو ىدوبيلا هلاوىذلا(كلذ

 رزو>و نق: 31 هرهاظ ىلعا ذه سنلو م ض»د ىلعمه_ضعبةيل مقا ك- 4 |يلعاومدق# الىأةمدعملا

 (يموم ىلع ىفوريأالهياور ىفو) ض عدن ممهذعباوريعوا وقر هنالىأةلمهالاداصااننوكي :نامهذعد

 أ أ ص ةنىلادوثمهري-غ نم عقب ؛ليضفت نعىهلاو اسنلاودوادىلأ ن :سونيحيدعل اىفهباو هرلاهذهو

 ثيدحلاو 39 هلمصقب :قامتورذالومدآ داودن_.انأ هلوقىقان الغرخ * اهلا و ةيصعملا لس ىلع
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 ارقىلاهءصاغوتو> هعلمباق

 هلوذ ى موهمرع ,ىأ(ثب دحلا)ىوارلاىأ( ركدف) !ءالادنهناو مدآدلوديسمنا لعب نا

 قءصنميفناك أىردأالذ شرعلا نأ < شاطاب ىسوماذأذ قد « نم ملوأنوك اةقءداقف ةمايقلا مون نوقعصي ساناا نافلاق

 توصنم ناسنالا لعىثغ*نا ةغل ىهوالمأ ةةعصلا,ىز وجأىردأالفةياو ردو ىلاعت هلا ىنثئسا نديفناكوأ ىلع قافاق

 نماذهوىلاءتهنلا هجر فن صاالاواقءص ىسومرخو.دافأامانههار مدار ارملاو اريك توملا ىف لمع ا مث تاما روهءوسديدش

 ثعيل ادع رقةقعصةقعصلاهذ_هن وكنا لم>ةقءايحالا عصا: [|عاو قءعصد فملك-ةتام ىمومنال ثنيداحالا لك_دأ

 ةقعصاااماولاةثوحىشرروتلا مزسمءوتوملا ن مثعدو ىذغلا نم قافأ لاقي اسما هنافقافاف هلوق:دي وثب وءام لا ينثنتنبح

 هنقو



 ىدوم صاصةخاو هذ مل_سوهم اع اع: هنلا ىلصا: م ةىلعد>المدقد الو ث ءبلااماو عزفلاةخشند ع ثعبلاد عب ىهف ثيدحلا ىف

 ادحأنالوقأالو) ثددحلا اًذهىفو ىأ (هيو) ةنعق حاولو جى باو بزاف نمل عاليضفت هابج وال هل يضقلا هده مالسلا هيلع

 (ىتمنبا سذوب نمريخانا نات نهو) 001011 ىراخبلا ةياور ىفاك ( هذعىلا_عتهللا ىذرةربره ىنأ ن عو ىم نبأ سنو نمري

 يوتا ساس مس سس سس _ حصسسسم

 ءامظع نءهوهو ىسوهرك ذهداز ثءدحلا اذهىفو( ىتمنياس نون نملضفأ ادحأنالوقأالو هيقوا

 مد-ةتىنبفين اك هنا نهليقأطهجوالفهددصد نامي ىوقأهيلعليضفتلاف مزعلا ىلوأ لسرلا
 دوهيلا نم ل-ج رونيما لا نمىل_جربتسا هاوأروك ذملا ثي دل او هل ةىذلا ىلع ثردحلا اذه
 نيملاعلا ىلع ىموم قطصاىذلاو ىدوهلا لاو نيملاعل | ىلعا د © ىنطصا ىذلاو اسهم للا لاقتف

 ىنوريذتاللا ةئامهْدي ىرحا ءهريخاذ سوه ءلعىلاعت هللا لص ىننلا ىلا ىدوويلا بهذق للملا همطلق
 ىردأال_ةشرعلا تناك ش طاب ىنوهاذاف يقي نهلوأ ن وك افنوةعصت سانل اناف ىدومىلع

 قةصقلاتناكو ( ىمنب سنو نملضفأ ادحأ نا لوقأالو) ىلبق ثدد وأروطلا|ةةعصب سسوحأ
 صاحنف همسا ىدوويل اهربغلاقو هلمطاللا لاو ىدوويلارمسا فرعأالن اهربا !لاقوةعلس ضرع
 نأأالاءاباب راصنالا نم لجر ث هد | ىفهلوةنأالا هنعىلاعت هللا ىذرركب وأ مطاللاو مدقت اك ىأ
 مووىلاعت هلوةىفةروك ذا ىهةقعدلاهذ_هورهاظا |فالخوهوىوغللا هانععانهراصنالا لاق

 قر وك ذملاءانثئسالاوهاذ_هوهّللاءاش نمالا ضرالا ىف نموتاو هسلا ف نمقءصفروصلاىف خفي
 ل-هقو ه-:مرخ ىذغعمخارصلا ابتيةرقحنالازاعر ومقلا نمجارخالاوءايحالا ىعصلاف ثددحلا
 باك ىفةيزوحلا ميت نييالاتوربكالا عزفل مون رش ادعب ةمايقلا تاص رعقامتاواهمتةيةح ابدارملا

 ىذلاو مييلعلكثأ اذلو ثيدح ف ثددح اريق ل دةياورلاهذهنا ىطرقلاةرك ذننعالقن حورلا
 ءام>أءادهكلاوءايدنالاو ءاحىلا احن ملاّقتن او لاحرت لب ضد مدعد رسداتوملانا لاكشالا ميز
 ىثفملاك مهو ءايدثالا نمايح ناك نمو ىى>تام نؤروصل ١ 6 خفناذانمهدق امىفانعاوميغم مك

 هياعىلاعت هللا لك ىنلاددرتاذاف قي نملوأ نوك أف سهُثءدح قدروا ذلو قافأ مث قعصورع

 ةةعصدن بسو> هنالهةمسمال_سأ اوةالصلا هيلع ىسو ممأ قافأ ءضرالاهنعىثذن نملوأ هنأ قلو

 ناو هيلع هلي_ضف#نغىهواهرك ذاذافةم.ظع ىءواةل ضفهذهوىءص وهيلع شغل مفروطلا
 نع نيم رحل اماما لّسو ماملس:و صورك ذلاهصخا ذاقهوجولا رئاس نمهخ«لضفأ هنوك مزال

 تباطاخ هنال ىتم نب سن و ىلع ىفولضفتالإس وهيا ءىلاعت هللا لص هلوقاهاملدلاةفاهليلدو ةهملا و

 ماةمىف ملسوهيلعىلاهتهنلا ىل_صانيدنهمطاخ[كُكناحبس هلوقب ثالثا |تاملظا اور حا |رعق ىف هللا
 ىرا+بلاهاورشثيد_حى(ةرب 'رهىلأن عو) سن اون نمبرقأ هم نكي خف رذرلا لع نيسوقباق هررق

 ىلص نا نع راب عانأن وكي نأ نيلا هّتحا هيفاورك ذ (بذك دقفىمنب سنو نمريانأ لاق نهو)
 نءةرامعانأ نوكي ناو بذك دةؤمال_ىلا و ةالصلا هيلع سنو ىلءىناضق نمىأ هو هيلعملاعتهللا

 نمكللذريغو هيدامعوهماعد ل ضؤوهناهمهودل سذ وننم هريخانألاقسانلا نمدحأ ىأى أ ه رغلئقاا

 دا رهان ادب وداذهو رقك هنأا ولودةو مال او ةالصلا مهماع ءايدنالاةج ردا بالادحأ ن الل ئاضفلا

 سنو نهرع-خانأ مدحأ ناو ةيالدوء#نيانعد) هللا هجر ىءصملا مالك ىفاثلا ناب لان هلوالا

 هللا لد هءاذ-) ىذمرتلاودوادونأو مسمهاو رىذلادوعسنباثددحىأ( رخاالا هيد ىفو ىتمنبا

 أري. أرب نم ءايلادبد_ثّب ةيريلاو مهلك ىلا لضفأ اب ىأ( ةدرما اريخاب لاق لجر لو هيلعىلاعت

 هوجولا عوج ن-هىأ

 نم .ونوة4صوصخ هل

 ىكدلا لاو ةلي_فلا

 رام انأ عوج رزو<و
 هءاعىلاعتهلبا لد هيلا

 ىأل ثا” لكىلاوأ لو

 ناود-لأ كلذلوتءال

 وأ ةدايعلاو معلا فلي
 لد اًضقلا نم ام-هريغ

 هغلبام عامي لذا خلبام

 ةومنلا هج رد نم سنو
 قانا نا قالو ىسبتنا

 لم”<ىباسلا ثردحملا

 انهاماو نبا امخخالا

 لكاقلا لا لام عالات
 قوت عطوم نعءامعب

 دمدمح ءءاوس نالدسأنو

 رد-:ةقيءاكرقك دقف
 مهوتيدح أ ناكاماضيأو

 لْضفأ هنوك ىدن هنا ذم

 هنعى هني ى> سدو ند

 ىلا ءتهتناىلصاةيدننا

 َّق هنم لضفأ سوهملع

 وأ ةلاسرلاويوبنلارأ
 ةحردلا ةليضفو ةمترملاولع

 ةولعلا يدق هنو
 هنرلاءضاوتاماوةلاسرلاو
 ليفان اوم دولا يدك

 ملمهاور ىذلا ىأ(خ'الا )دو ءسم نبا ىأ( هذي دح ىفو ىتم نبأ س دون مري خانك 0 [ناوةالدوهسم بان ءو) هماةمولعب هملع

 «هقلد ىأ أربءأربب هللا ءأرب نم قا! ىأ (ةيربلا ريخاي لات: لجر) لو هياعىلاسعت هللا لص ىنل اىأ (مهءاخ) ىذمرتلاودوادونأو

 ىهوتداوءاة زم ماتلدنأ مث نا وك ذنياوعفانهنأرفاكزوههمهاصأو ةرثكللاىفةغلابللءاثلاو لوعقم ىنععل يعفوهف هقاخ

 : 5 ارقلاب هملع مدع ىلع يىبمازووهم لمعت لو ةياهتلاس حاصل وقف نيقاملاةءارق



 (ىعاف) هنم لضفأ هناي علا لبقوأ هعارارانرعأ هنالوأانأ هنوك- !اما رك اواعضاوت هلاقأ مداربا] م مالألاب كلذة*>_فنؤقو ) كاذل ةف)

 ىأ (تالي وان 50 .دنالانمب هى ضفتلا نعةيهانلا ىأ( ثيداحالاهذهىقءأد !ءلل ناقلات اهمال ا ا اود 5

 ناك) ءتدبام.ةىأ (ليضَُدلا نعي منازابتملوالاهجولاىأ(اهدحأ)اوظغل لح - قاهضعين اميمدقت د[ ةك اطوخو
 ءاماعلالوقعلهف ةلردالذاع ايدنالا ل طفت ىف عامسىلا ىأ(فقوثىلا حل هذا ليضفتلا نع ىهمق مدة دلو ديسويأ لعبنا لب

 ىأ(كلذكو)لا ةملاكلذةف ىأ( (يذكدةف)لالدةسالل عاصن ى هظوأ ى دقي أ( عالي مهريغىلعمهتمادحأىأ (لضةنمناو)

 وهىأ هلوقى ىكدلاد بأ دقوهقالطا ىلع سذودىأ( وههليضفت ى 2 ..ال] سن ةودىأ(هن :هلضفأ اد>انالوقأالهلوق) لوام

 هع الممدع عم ىكالدتب ءارغدجو و هى :ا نلاقي سقوركدأا موعقهلوخدل 501 سنو ىلع اىو4.لعملاعت هللا ىلص
 2 0 ل 1_1 ا 11م يل دك ارامل السلام جالا 01 ةو

 قو (كاذلاقف) ة هد اعلا ىف« ءاةزه-هلا لا دراديق مْرَتل اهنأالا بارتلا ى: :«عاربأ ا ن نهىواخ ىنعءازوم-هم ارد ءاوةىأ(ودامئاو)

 ةيربلا لضفأةقيقلا فوهومأل بلاوةال_صلا4ت :اعليالا( مهاربا 4, ءريلارع كر اشالاو كلذةهخذ (فك هاظلان -عال

 هلوةفطرشلاباوج(يلءاف) هيلع قةمم هنا ىطويسلا لاقو لو هياعىلاعتهلاىيصانيدتدعب لسسرلاو | 37 0-7

 قأيسوابمضءدمدق:(تالي وان) اهلاختامو لمْضَهَدلا نع ةيهانلا ( ثيداحالا ءذهىف ءاماعال 0 0 نآ همد-عورل بطلا فةضراعتلا ثوداحالانبب ع لاو هل سما يق تف عو 00 ن1
 (مدادلو ديسءنا لعبنا لءمقناك ل يضْعَملا ن ء) 1و هيلع ىلا عت هللا لص (4 :منااهدحأ) | عقيق 0 ن1 1
 مالسصلا4- هلعد-:عمرامعق باس !اانا هلوقناىلع ل. .اداذهوهللادملعي ىألوعفملاو ؟لءافال ءانيلاب نوت ا ةباح ندمد

 لةعلابوهيلعمدقي ءالفهيقنذا وهللا نمهيمالعا ىأ(فدقون ىلا جةحيذا ليضفتلا نع ءىهمو 5 مال و

 ةل-#اىف هيلعةلالدديفماللاوةالصلا اوبياع سنوبو ىسوعاصاخ ثيدحلاىف ليْضةَتلانوكو ا
 سه: قام قباطدالهنال( يذك دق معالي ؛لد5نمنا و)هلمأةفاقلط طم عنملا ىضتقيالهنا لي ةام دربال سو 3 0
 هلوةكلذكو )ايدك د_عبالعقاو هنا هنظ ةماغىلعورأب ' اولا دىهنلا فدي دشتاذهو اذا دع :ءرمالا 0 قد 7 0

 رمالا سفن ىف هئافثن | ىلع لديالو هو هلو#ل هبال( وههليضغب ىذتقيالهنم لضفأ ادحأن الوقأال 00 - 0
 000 2 ا 00 :لاملك امو 0 واه 0 .

 0 0 ط ىلع ملسوه يا عىلاعت هللا ىلص هلاقهنا ىلع 0 زوخآ ا ا 3 ا هلم - 1 ا
 ريكتلاو بلاغلا فكل ذك هناذافهحدم وهسفنب هثالمخوهمحعىأنوك 7 خد( بجعل وربك 6-1 هع داسر و

 ليهجتلاوأض ةنللأ ثنم
 هلاق هنا ىناثلا هجولا)

 هريغل هح اند ضةخو تناحلا نيل عضاوتل و هخساج م8 نطتلا 5 ا نيمسحرلا تل( اذهو]
 عدياولا دير اجار هناا 4- ءاعدراولا عض كوع 0 كا 4 | (اذهد) سم 0 نادال

 | 0 دا و الومتمأ» 1 3 ارا يف مهو 0 هلاح نم لعام 3 5 ناةليلعتلا

 ظ نا (ثلاثلاهجولا) مدقناك لسوهرلءعىلاءنهللاىلصهناثنهوهوةدو م ةفصعضاوْااناف 0 هيا 1
 حسذو ةينددلا تد (ىدورالو_ضقن مدي ل_ضفيالنا) هيمي مل سو هيل عدلا ىل_صددوصقم 3 2 يد

 درباعا ضارتعالا ازه 7 2 2 1 دلت للا اقل طي تكتل دج ةعفااوج فاعلا شا قاما | ىذتقي ىأ ص ةنلا نم ليعفت (مهضعب صرق:ىلا) لصوت ورج:: ىأةلههملالادلا ديد ثتو ءزمهلا | نا ا 0س ا م .٠ 3 208 500- ع 0

 مهقصو لصف وكي ةنمل دهب اها همقن تدئوأ

 لوضةمالهناث مح نم من لا ه>ا عمالصأ ضارتعا دربال ملعلا ليةاماوءايةصالا نمب لل 0 ءلالمدقس و ؟ءانالا

 لاق ثدح ىلا سول اذ اا دكر دنا علا و نانا ىلا اعط لصلا ييامدع [ سلك لضاعلا دج ونالاتمت ةدحوبدةوالا

 لاواكهنال قالامهمالكدعب و ىك اطنالا هعبتو ى متارك ذلان مال | هياع سذوب صيصتةدئ ئدم حر هظاالهناوه ضارتعالا
 لع ىنواضقت ناك!نذآملاذافلاق هنأ كف لسرلا نم مزعلا وأ ةلج ىف درك ذي ل ىلاعت هللا نالمال ل ا<ي طعس نوب صخاسا ىناطلا

 تاطىأ(م عضعب صرعن: ىلا ىدؤن اليم ضع موعدي لضفمالن اثاث ةلادجولا ) ىلو الا مزعلاىلو وأن مهريغ ىلع نول ضف الخس دو

 مهضعبإ همه نما قةصق:هروهظ وأةترملا قناض#:



 عجارلادا ردالاريمضد(هنم) اهلك خلا ناهيفو ىكدلاو ركذاذك ا عيج مه هصقتنل ا ىأ نم" :ه>عههدد داو نيغب( ضغلاوأ)

 ناو «نمةبكرءانشتسا ةماك (اميسال) ضأ رغدان عد .انكوهىذلا ضاغالابضغاارم فينا ىل والات مهضعدملا

 رحشيف ؟ةدئازاماو كوخأوهىذلا لثمالىأ كو خأ ا هيسالموقلاا» ءاح ف5 فوذح أد“ 0 لا ةلوصوماما ىهموام

 ار اعلا ْئرمالوةواما كاك يخل ثمالى كي اميسالموقلا مزكأ !ىام اال ىس اهدعدا |

 هلي رش ”قاىأ( ري-خ تااعهت ءعهلناربخأ ذا مالسلا هيلع س ونهج )هد .ةعزاخاملاليضفتلا ناك اذااصوصخانهىنءملاوار ورحم و

 عقوذ نوح - ملاك لا ىلاقداذا هلوقبو ماهوهوت وحلا همقتلاف هلوقب وموظكهوهو ىدانذا توحلل بحاصكن كالو هلوقي

 ىقلعتم(هنم)هبر نمةمعت مورو كَ رادتهناوهبرقماقمىأ (ملعبالز م سن ىف عقب المل ه1 ل ضع ةلانع ء ىممعلا

 نيمار هاا ادا اكةروسكملاةدذملا نمد ءملاداض' اونيغلا مف :(هنمضغلاوأ) مذو ملص 1 ةاعمهفصو

 'ء ه-:مريمصو رذا_اريعتساف هذةخوهوتوصلاو فرطلا ضغنمول_صأوتيعلاو صقنلاى هو

 | سنو. ةهجف) ادوصخىأ(اهي .بال) رفا دون مل ناوزا وجاذهنممهقي و مممةخذىفو صعملل

 .اميسالواراضقل |تاه> وءه:مءةّقصلا ىلع واطتةهجلا نالهةصووهق-ىفىأ(ماللاوةالصلاه: ءاع
 هلو ىف مضاش توا ًاذا) هيلع مالاكلا ل_اذ_هسداوءانةئسالا تاودأ نما >:ل اهذع

 ىأ(كالذ)هتلزنمةهج
 هع هللاربخأامسدسد

 هلع ءأعدشب (ةضاضغ)

 ل_ءافاهمنا ىلع ةعوذرع
 ةراقحو صن ىأ عقب

 لرتستىأ مما الاورام 1 7 هر اتم (ةيقل شكر م طاط طاو) هأوق رمسقب فط ءهياءىطءوءدنع

 ءارلا مو: (ه-تمر نم) | ىلإ ب تأ (نوحشملا كلل ىلا قرأناه ع يك اح(ىلاعتهلا لاقذا) ل سل اولاع نمل زتاسح
 ىأ(ةعيفرلا)هتدنرعىأ ريدعب ج رخذا 4 .اعهقالاا نس ودمع ع نمدبعلا ب وره قابالاو عاتملاو سان !| نمار يا كةولمةيعس

 ىل-صاىه ىلاةلاعلا ىأ(ه 001 1 ند#) مده هيوكاوي اكواب تايد لاقوهيرنذا

 لاوذا) ةلاسرلاوةودتلا
 00 رم رص يس عا 0 :الانان 52 اح هلام الث 2 1 1 ةعلا كك

 همصق نم صو موسنو نم معالى أ( هنمملعتالن سفن ىف عقبال حلا توحلا بحاصك ن كالو

 0 كل نمي راعك رك ىأ(ةضاخض هغ) هل هاوغب ى 1 ههه هور وك ذملا كلذ مس ىأ(كلذب)

 0-0 254- 1 0 نظأ 0

 4 ا ا 5

 هدأ 5 --

 1 0 0 لاسعلا راق لفاسرر 0 2 )هلو ةوهتطرامح ءاوق هلعافسئانو

 بسد 50 -

 0 ذا) 7 لة:د5و . هي . الأ رهاظاهرظنل لسرلان هدر ماققرغ هما ان( كاذب )ية 1 7 ةطيطخ)

 5 0 ان 5 ناكذاىلوالا الا ذهوهنر نمالهموق نمسذغدهنا امضاعم مهذب :«ملءةقالاوقأ + 5نورسقملا
 هو 8 مص ل

 هلىل اعتهلنالاقاذلو رعأريغب بهذيالفاهر غودحأ ىف سو هيل علاه ىلصانيدنا ع ةواكرمدل اهعح

 هرقل ءقام نسحأ ل ءةوهل» وأي م دعت 3 د .اعر د: نانا ممَو هلوقامأو ترا كالو

 ناودجإ |ورثكلا 0 جا لام .آلاناظتيمس همهوىلا ترسلي :اطم ثدرط+اوا ىواض» ءلالوقوهملع ىقيضن نا ءانعمنا

 كر 7 ل < ل قم الط ل وفالما يااا :الاةمصعل لاه :ناو وهلالامم
 م2 دك

 ناكونا ->الاو نامالا امهسقت (هل اسرااووومتلا و>ىق) وها ال 4 ١قدراولاى 9 ىذلا لس رلاوعأ- دال نيب

 هنوكلاحم-معح رخو
 مهرارصال مهيلعامْضاءم

 تان ءولمملا ىأ(نوحشملاكلقلا ل )١ اهرم هك >وءايلا حل هب (ىداذا) هلوقب 4 :ءريءاذلو نجرلا نمنذان عن 3 :لهياهذوهجورخ

 هه هلع قد ضن ناىأ(هيلعردةنن 0 نههب رحلانهههيلعهقالطا نس ديسلا ن نهب رفاوهقابالالصأ

 جاومأىثي :رض4-_:ءىلاعتهللاى درس امعنماللاقةد , واعمن ا ىرشعْزلا ىوروالةّثم هتءارق صنم وةبوةعلابهي اءىضقنن !وأ

 هسسارد_ةءالناهللاىنن د : وألاقف#ي الاهذهأر عدد د , واعمأب ىهامولاوك الااصالخ ىسفنل دجأ لفابيفتقرغفةرابلانآرقلا

 ءدنع لعالز !ليخاع روز هب وةعدبرننأنان اظذىأةدارالا نمىأ ةقرعنب|لاقةرد_#لا نمالر دقلا نماذه هلل اقف هملع

 هجولا) ريخأ امةه>ن نمو ركذامسدس ىأ (كالذب) هتلاسرةعقر وهنومف ةسسر نع هد ةلزامصتوهتدنرع 53 (هتاطيطح

 ةدايز وءايدت الات اود قالا هرجع مق :ةحوامها_صأرابتعاب ىأ أ( ةلاسزلاوةومنلا قح ىف هيون ىأ(ليضغت |١ مما

 ءايعدالا ص# -



 ل _صاخحلاةدرحلاة_ةعبلاوهو(دحاوئش)ةلاسرلاودوبنلاٌْ دامىأ(ىهذا) ددعةمريغءاوسىأ (دحاود>ىلعا يفءايدنالاناذ) .
 ىلاةبسنلاب ىأ ( ل_ضافتتال) د->اوئثاهتاذد_>ىفىهوتذلاسرلا ىمستوريغلا سما ىلا ةوضم# وأ ةومنلاىمهساو طةقىولاب
 ناقبالال احن ي_:مؤااىلاةيسنلابدحاو ىثاهناقنامالا ةةيةحاهريظنو مهن ءهريغة ومن نملضفأ مدآ ةوبنالثم ل اةيالف اهيا
 ىأ )لا او>الا ةدايز قلضافالاافاو) تقعباماوةءدمهتافزيلسرملا فاوخا ىلع ولضفتالمال ل اوةالصلا هي ءهو5ةىنءماذهو

 ىأ (تاماركلاو) تالاكك-اا بابرأ تاماقمىفت امصوصلا و ىأ(صوصخلا و)لا_عالاو قال_الاني حن نما ءةم_كاذلا
 ةقطالملا عا ونأوىأ(فاطاالا و)تادهاحلاوتادابعلا سنا موىأ(بترااو) >5 تاداعلا قراوخوتارحعملا
 زل سسسسسسسسسس7داللسسسسس 73سسبيسي # مةطلااؤغإ زاد
 ع 3 0 0 3 5 5 9 مح وفق و
 ىلل_ماقتلا مدعىلعلدامتو تلا وادا ا يول ولسا اوناتنالاالا ةلماحغ اور شاعملا نسح

 نالغلو ةوبناا نملقالا سه دنلا ىنلانالفل تد' لاقي نا عنم اهتةيةحوةومنلا سف: ىف ءامدنالا نمي 0 5
 6 .|**ه و 0-2 تم ل0١ 0 ٠ هد د 5 . ١ 1 00 - مابا

 انةمالا ناكدالو كيكشثلانةلوةمةومنلان ا ىذتقت ىتلاتارامعلا نمدودو اهتمرفوالاس صخلا لهأ بمآ م ىفالتخاك

 نمةومدل ا ة-ةيقح كا ىلء كلذ ل دة فاكاو ىفاسأ ١ نببةر ورمضلاب نيدلا نم موللعمهر اعل اهذ_هنم

 ناسحدالا جتاشت وناعنالا

 عماولو فراوعلا حئاولو

1 
 ةومنلا3 كلذهركذ فو ى- متنا هداسث حو ضول ها دعم فلاخ نا تقتاءالو هدارقا ىو” سلا ٌىطاوتملا

 نمةوبنلا ف ىأ (اهيفءايدنالا ناف) هلوقد_ئماس رقو هلمأتف كلذ قام دب قرفلءامبيا ةلاسرلا نود 1

 مهعيجىفدحةمىأ(دحاوْئثىهذا) م-(مةدحتماهردقواتدثرق (د>|و دح ىلع) ىهىهثيح فراواح كراك

 ىأ (لاودالاةدارزةف) تواعتلاو (ل_طاقتلااماو) ضعدىلءاه-ذءبديزئالىأ(ل_ضاغتال) 5 اللتادا ||

 دا 1 1 (تاا كلا مس نكد كولا تل لاب ناوعلا | 00
 هللامركأ ىلا (تامارك-لاو) صعد نودمهضعبهبصخام ىأ(صوصتخاو )اياعدئراطلا ضراوعلا || ا. تادامت>الا

 مجمهضعهتلااهاظءأ ىلااباطعلا ىأ(فاطلالاو) ةيورخالاو هن و.ئدلا(بترلاو) مهضعامأ] : وبنلاامآو) ءا نجلا
 ل_ضافْءلا اما ولضاف تالفاهسفن ىف: وبنلا مأو )انهةراعتساوهف ريا ةيدحلاوهو نيدحةقي طا
 لضافتلانانمرك ذا ىأ (كلذلو )هاندباكاهتةيقح سفن نمت سل ةثراط (اهماعةدثازرخأر ومأب

 ةدشااوةوقلا مزعلاو (لسرلا نممزعلاولوأم-مهو) مزعلا ىلوأ ريغ( ىل_سرم-مح٠:ناك) دئازرمال
 هسقعي رشدللا نمآلاسرلابحاصوهو لوسر عجل سرلاوهريغب وهيىلوأ هارباسز قنن ىلع مودتلاو
 كلر ىلعهتموردلا عداتتو هورمدكلاب ل سرلا نهرو هشملا ىلع ىلا نهصخأ وهف غسيل لاير ومأملا
 ىسعو ىدومو مهارباوح ونة مهل قف مهنممزحلاو مزعلاىلوأ قف اتخادقو تدشنتو لهتىأ
 تاولصد#و مهارباودوهوح ونةعت رأللبةوعئارمتلا باك أ مهو ميياعوا نيدن ىلع هللا تاوملد دو

 انين ىلعهللا تاول_ص د#ثوىسءوناميل-ودوادو ىمومو مهارب|ةةسىلوقو مويلعوا ذيدت ىلعهللا

 فارعالا ف ى-سنىلءنور وك ذملام-هو ىمومو طولو بي عدولاصو حونودو هىل-.ةومياءو
 لوقىف حذلا ىلءهريصل ق>ساو رانلا ىلعربدأ مهارباو ههوق ىذأ ىلع هريدل حونم هل قوءارعشلاو
 مهىل_قو رضل ا ىلع هرمدل بودأو نجسلا ىلع ورم دأ ف سوت وهرمصت روروهدلو دقق ىلعوريدأ بوقعد و

 ىدهنذلاكْماوأ هلوقل نس اهراتخاو ماعنالا4 نور كن لش رلاءابك ليقود اهلا, نوروماملا ظ

 هللاهعفر ىأ(عفر نم مم هو)لاقف لْضاعتلا هيف عقوام ضعب نيب مث مزعلاري فت ىلع ىنبماذهو لاهللا
 هلاقأك ةنحلاوأءاملا ىلا عفر خونخأ ا عدةهمساو حوند-جو ثدش طبسس ردا وهو( اياءاناكم)

 ةكحا هان آوهابنتوهل-ةعدشلا كحاذا < وهو( ايدصمكملا قوأ نممهنهو) ىسعاذكو نو رسما

 ناميالااذكو(اهسف:ىق
 (لضافتالف) هتاذدح ف
 امتالاحيف تواقتثالىأ
 اتمام دازتتالو

 رومابلضاغتلااماو)
 هراشالا تةبسإكىأ(رخأ
 ىأ(ا-ملعةدا ز) اهيلا

 كلذك و )|هتةيقح ىلع

 صضعبىأ (ل-سرومم
 نوةو_طوه ءايدنالا

 ةلاسرلا فصو ةدارزب
 مههو)ةومنل |تعنىلع

 دك اىأ (مزعل اولوأ

 نم) مزحناو طا. ةحالاو

 : ناىلعءات,ىأ(لسرلا
 مهكو نمانذخأذ او ىلاعت هلوقا مها دحا نيّيآ ىف نوعو © مه ين ايبالدم”عملاوهو ةيطيعبت نم
 سوم. ل عىل اعت هللا ىلص هتيلضفأوهتيلوابراعشا كنم دقن ىفو مم نبا ىسعو ىسومو مهارباو حوت ن موك: هومهقاثيمنييدنلا

 مهر سو مهدوج ومهمرك ماقمىف ضعب نم لضفأ مه_-ضعد ناك ناو مت ءينيح مهدوجو به:رت ىلءرك ةىقابلاو مهتيقب ىلد
 ايلعانكمهانعفر وىلاعت لاقاك حب وندح وُثدش طيسوهو مالسأ | هيلع سنا رداك(ايلعانكمعق دنم) ءايدنالا نمناك وىأ(م«و)

 هسياعىحيكهرغص لاح ىأ(ايهد)ةاروتلامهفوأ ةمكحل وأ ةونلا ىأ ( كلا ىق أن ممهن:و) ةنملا ىلا لي ةوءاملااىلا عقرأ
 ريغصوهوةاروتلا أرق ليقونمنسث الث نءاوهوةوسلا وأ ليقا دص ؟كلا هاند آم ىلا علاء[ مالسلا



 ىأةروب رعافدص ىأ اعجنيتمضد ريزلا:ههىفاسملتلا لصأ قعتوومال_بااهيلعدوادوهو(ر وبزلامهضءب) ىطعأوأ /)ُك هأو)
 ىسعك تالالدلا بس<ةوينللتاندبملاوأت ارهاظل |تازجعملا ىأ(تانببلا مه_ضعب و)ار وب زدوادانت 1 0 2+
 م-مو) تامرغملاب رابخالاو صربالاوهك الاءارباو قوملاءاي> اك ىأتاندبلا سرع نيا ىبسعاندت آوىلاعتهتلا لاوؤك مالا هلع

 انيدنوهو تاماقملا فهريسغىلع هلاليضفت (تاح ردموضعب عفرو) روطلا ىلعوةري-هلا هليل نيرمهملك ىسوك (ىل اعتدتلا ملك نم
 هياناروهظىءايدنالا ن لكل هتك راشمعمهتالاحو هتاماةمسقارمد_هتالو هنالك تاحرد ىدختالذا مل_بوهل ءىلاعت هللا ىل-ص
 ملا مام قام.ساللك الادرفلاهنا ثيح نم نيعتملاك هنالمو:أام ىلعادامتعا موبأ ءلعلو هنايصوصخو هباز>ءمةداي ز زارتقاو

 باب رأن مب هل-#ا ىفهب عوطقم تبرأ” لل ضغتلان (ةي' الا ضعي ىلع نييدنلا ضعب اء فد _ةلوىلاعت هللا لا) لضفالا هنوكب ن ذولا
 (ضعبىلءمهضعب اناضق ل سرلا كلت ) الا ىلاعتو هناحبسمتلا ىأ(لاقو) هلوقلةل سرلا باح نيب اذكو ةوبنلا

 ةينس ل ئاضؤيىأ و تحسس سس | | ل ل

 لضاوتو ةرهبلئامشو
 نعةههزنمةين اذا

 (رونزلامهضعد قوأو )ضر أ ىسعىئاذه ل« ركذدقو نيعب رالادع يئءايدنالا رثك أو ةار وهلا مهفو |
 ثيشو سا رداوىسعو ىموملمشق ب وةكلارونزلا ىن ععروب زعجرب را ة>ن قودوادوهو

 هرهاظا|تازجعملا ىأ( تاندملا مهض:د وأد ) ىلءىفالة><لا ىفاك ارد_صمنوكهنال-هةودوادو

 وهوهنىلاعتهللا اضئامدوفو صراالاوه.ك الاءارباو قوم لاءام>أ نمل .ةدحأ عون ىتلاةرهابلا
 ىأرا م روطاايهملك ذاوودوموهوهطساو ري_غنم(هللا ماك نمم.ممو) مالسلاوةالصل | هي ءعىوسع

 ىلصد هيدا رملا اوأرك ذت0لئاضفللاجا اًذهوهريغ ىلءاهب هل ضف ةيلاع(تاحردمهضعد عفرو) ار ون

 قي قانا ل وال امرا :دءابشمبناروةددعتمدوج وبهاوس نمىلءهلضقذا سو ه-ءاعىلاعت هللا

 ةوث الل ةغرزتا :رزا ناو || "تا هريغو نآرغل اهلج [نموةمامقلا عوب ىلإ ةيقابلاهنارجسموصع الملا سءالاو دكا
 رضا نع حبلا 0 / رلا لإ ) ىلاعت (لاقودب الا - لع نييدنلا ضءبانلضفدقلوىلاهتلاق) رصخ ا
 مهدار-لا لل. ضقتا و 000 ٍِح راع ءلودوملا يركع هلك رطانوا 0 6 الا ص ءدىلع
 خت (افتيإ/ فانه 0 دهو مدةنام ىلعوأر دم ىلع فا ء(انه مههدارملا لوضف اوةنسلاو باتكلاب( معلا لهأ
 هناا تشل د هنا انوك:نا)+-ج وأ ة>فىقو(لاو>أةثال_يكلذو) ليضفتلابلعتم(ايئدلا ىف) هلبقركذ
 ىرخالا قو 0 رهشأو) رهظأوأ العادات كااوكلا رمقلاءوض "رم نمسلغأو ىوتأىأ( رهعأ هتاز>عمو

 تا أر (تاذل) ا و د لا كل حاصلا كاكا ورحملاقالقتاونآ يعلو رمقلا قاقشناك هلرعس#ت

 270 رخآ ةمأ 0 هاوقل مسوهيل عدتلا لص انيدنك مه ريغنمرثك أو قنأىأ(رثك أوى زأ
 ىأ (لاوحأ ةيالقق) يا صيدم اداب ربل ضن أ هناذؤ) ب صنلاب(نوكي وأ )ةفاك سانلل ل_سرأ دقو سانال

 فخر الع 5-5 د عجا د عيب و(هناذفةل ضف و) ىنأو قنا ةلمهملا و رهشأ ىأ ةمجعملاب( رهظأو)

 ) هتانآ ككل نا) 2 يصلح و) كاييفوة دان وناس رث اعهلهللا ما .اىأ(هتماركن م)هانعو هلام ىأ

 هناداعت قاوم أ ”اوزيعب هيدصخأم يمص امج اراض ملك نم) هلوق ىفن وأ ىلا لوخدم ىلع فوطعم

 ةيورقملاىأ (هدازجعموا || ت تدهنلا ص انيبنلو هاوأ مهاربالاوتاوتسدهت(ةلجوأ) وال كاش ا
 نالبتالز(روشأو)رهطاىا(ربأ[كسضام صح [ىمهنىدستلان (0١ - 0١١ قاف 007
 ليا, هروطألاو رذ الدمج ااا را دخلي توا سا نير بي كرف لركن كا ل ا

 رهطاو ى)ل اى ىأ(نوكيوأ)بلغأ هام ملءلده هرب رون ىلعوربدتو فضتت ورا ىانمملا لنمط رك تلاها ف ا تال ل

 هو  اندعو
 اكدذلا فاق وطحو
 ا ردو ةيلج_تامو

 حربج لبق ه-ةلخىلاعتو هناحسهنا هتاذ ف لسو هيلع ىل اعتهّللا لصانيدن ةيلضفأ ىلع لديامم متر هشابهرسفو ىكندلا ىلع ةمجعملاب

 راونأض ويت ل هناك-ثمرون لعجو هتانثاك تاما ةمىفارخ آوالوأ ءاعجو هتاقولخ ستارع ف ةيئاغلاةلعلاك هلعجلب هتادوجوم
 ىأ(هنمارك نمهيىلاعت هللا< د امىلا عج ارتاذىف) ىن لك لضفوىأ (هلضفوإاذه هناا روهظندعموهتاقدرارسأو هناذ
 (مالك نه ىل-جلاحو ىلع ماقعىن لك ص اصةخاىلاوىأر حلا. (هصاصتخا )همس ا روةميظعب قانعهلهّللا مارك |نم
 ةيغاةداي ز عمليا انيدنلو ليلخللتدئاكىأ (ةلخوأ)روهظلا ضرع مىف ىفدأ باند ماقمىفانيدنلو روطلا ىف ىسومل عقواكىأ



 ةيرصد ىأ(ةيوروأ )هيب وذملاوةمب ولطملا ةبثرملا ف بوبكشو حم لك! ل سرلا لل: دب وبحملاو ةيملا نيبةعما لا ةلاحغاو ةصاخخلا
 ىل_م< امةيناوسحلا بجحلا ع رب ةدهاشملا ماقم ىهوكي مصيب ؤروأ م د2 امىلع بويا ءىلاعت هللا ىلص ايه هن صختخا اك
 ىأ(هتيالو ف و) ىيةدرب وهوفطل عجة زمحلا حّدقب ىهو ديفا ىأ (هقاطلأ نمهقلاءاماموأ )ة-ناسنالا دارفالا نمل مك.ال
 ىلأنياريسف”قاك(ىوردةو) ةيللا بئارملابمهابا ىأ(هصاصتتاو) ةيدهلا ىنمعةفحت عجما لا عتفوءاتلا مضب ىعوشسيلعلا
 ةثورقملا ىأ(ةوبنلل نا لاق إ_سوهيلعىلاعت هللا ىلص ىنلا نأ ) ه.نم نب بهو نع مام 0 اهلا ةلردعسمو متاح

 يي ااا سم حج ( ىأ (الاقلا) ةلاسسرلاب
 نه) را ذامريغمهمدارأو(هللاءاشاموأ) جار عملا فاك فلا لو خد ل قانا يع( ةروأ)-وام.ملع ناد هم فداك.

 اهالوأ فردت ىأ (ه:ءالو فت 7 ةفاضالابهغاطلا ةخن ىقومدقناك اياطعىأ ةزمحلا تشب (ىاطلا ا
 نياداوراذهو لوهجالءانب اب( ىور دقو) وهالا اهماعبالنيعأ ةرقن مدن ممحأ ام (هصاصتخاو) مه نان راش 5 01

 ملسو هيلع ىلا ء«ت هلا لص سنو هنن” ىلا عوجرو هو هم «نيبهو نعهكرد# هيف الاو متاح ىلا ان كات 1 هلا راشأ اك

 ىلاعت لاول. ةنالاجأ ىأ (الاقث أةوملل نا لاقل_سوهيلعىلا«ت هللا لص ىنلا نا ماهوالا نمرك ذاع 1-1 0ك 1
 لاقي مثماسجالا ىف هلصأو  غاَرل لاهل لباقم نكس و بنعك لقئلاو لقث عج كلا 2 أ لمتد 2 0 7
 هأوقك اح دمنوك.دقوفراعتا ردك أقف مذناسنالا قو هورزولاو مزعل اهله: اكىناعملاىئ 6 ىأ (سنوين 2(

 اليقناهب تي ةبام ىسو « اهنعتدباماضرالا فت ىقهرجض ة لغو امك
 اليعنا اريدناح عنمتو د امّممَضرالار قع تالح ةلرتد:ء هري_ص مأةم

 لاجالاو لا ةثاللربمذلا(ا مم خسفت سنو. ناو)ةلاسرلا غسيل فن وك: ىتلا قالا :هدارملاو
 تككفئتوةؤاضءأ[ت عطقنىأ خسدلان م لعفت ةمدعملاءا اوةددشملا ةإمهملانيسلا وءافلا_ م فتو
 اهلازأ اذا هايثخسفو ل رقثلا للا تت ريعملا سفن لا اهل مكر و هيلع ىلا عت هللا ىلصدتقاط مدعأ
 حتفوةلمهملاءارلا ضد عدد رلاو خسفلا نهردصملعفت(عدرل' خسفت) ءاهقفلادنعدوقعلا خسفهنمو
 ىذلا عملا هدعب وعيب راق داو: ئذلا ريغصلاةةانلادلو ىأليدفغلا وهودلههملا معااو ه دحوملاء املا
 ريدن لو اهقاش م ىاطن ل ىأهخسفتك خسفن ىأ خدة ردصلابب ودنم خ.هنو فيصلا دلو

 ةراعتسا خفت قوةيك ردت ةراعتسا الانا هلوةىقوهرمأ أدم ف ناك هنأ ىلا ةراشا عدرل ابهرت ىفواهملع
 ظفف ) لاقفمدارعزمب من >أوهوةرايثعةراعتسا ن وكت نازو ,هيدشتلا ىفانيالو ةيعبت ةيكرمدت

 مهرارصاوههوقدايقنا

 ىداعو مهدانعةد-ثو

 درو اهممخاسناىأ

 (عدورلا خسعت ) اهمع

 هخدلقتك ىأبصنلاب

 وهو ليقثلا لما تحت

 ىلا( ماهوأن م)هيفرقتاهلعضومهنأاكهلعف مالسلاو ةالصلا مياعءايدنالا صيقننم روذك أو ع.يبرلا قدلوةتانلا
 (اههيسوهيلا قبس نم) عضوا ناب وهوأ مهوديامم هناصىأ ظفح قاعةموهو هأ عال نم اهمهوم

 بدس لل يقوةنثغلا بنس ىلبقو رجضو مأس نماهلا | بدسدا ارملال قو ماهوالاوأ عضاوملاىأ

 حدقلاو هريغىلعالضفم هير دنعار ام ةوفص هنوكل صرقنتو مذ ىأ( هئاقطصا ىقحدقوأ زهمصعلا

 دع ىأ (هتمصع ىفنهوو)ههاقموملعنمهلل هزت ىأ(هترسرنم طحو) صاقنلاو بئاعلارك ذ ةريعقلا ناقثالا لمحت
 ءلمضقت ١ ءمل سوهو ءىلاءعت هللا ىلص هاهئاداقةقلاسلاهةصقرهاظ نمهمهوت اف عضابمف هامدع 0 3

 ١ ع -افص 1 ع اد - 6 - ١ ا | ل | 2. 6 يب ىلص هللالوسر ظل

 هتعم_ساك محافصوم-_هاو> ا تنواعن ناوهومنلاةقيقحىف مهب واسنأ هصيقنت ىلعالضف هيلع (زيو الاكس
 (هسةمأىلع) ظفحتتلعوأ ها لوعفمبصنلاب (لوهيلعىلاهتدقلاىل_صهنمةةفش) الصم 0

 26 ِ ليضعتلان ع هيهنبىأ
 ىأ وهمهولا وهمهو نمهمهقىلاىأ(هيلا قبس نم) ماهوأ ىه ىلا ىأ(ماهوأن منقل عض وه) مهدي

 محملا عقب (ح رز ريصصة إو سفن قيضورجضوةم"أسنماهلاقت [ب دس ىأ ا مدس ) لقعأ |م>ددرتدنعح وجرملا لام الا

 هيلع سنو نأ ىنعملاو
 ناعطتسول مالا

 نااك ةومنلاءابعا لمح
 نأع-يطت_سالعب رلا

 (هتمص ع ىف نهوو)هتعفر نم عضوىأ (هندنر ن مطحو)نيحناصا |نم هلعف هير هام جاف ىلاعت هلو ةىتناثأ اهثامتحا وأ ةلاسرلابىأ

  (هتهأ ىلع او هيلع ىلاعت شا ىلصهنم) ةفاخم ىأ ىنبملانمدافلا نعم اذه ىعارىأ ظف دع( ةقفش) كلذ همهوتبابيففعضىأ
 هنأرح ىلع مادقالا نعرج رم و «تلفغهدهو ىؤدحأ عقءال.كهتلم رهأىلعةجر و



 قفهوس ماخدجو) ةمار أ ١|فأ الاوةومنلادعدىلاعتهلناهصخ نم سنونأن ,مسترام لعىأ (سس درعأا اذهىلءهحود دقو)

 عانتاو) ءاءلوالاو ءامل 000 هوسالو :ءب (نظدال ىأه سفن ل لئاقلاىلااهجار) ىباسلا تبدحت ف ىأ (انانوكينأ

 نمش رقءانعموةمحعملالاذلاب قرعلادت عومذ_صملا طخغىق ىازلابوهوىلاعلا مهقلان «لصوناوىأةيلصونأ ( ءاك ْرْلا نم

 3 ءالولاةمسرم ىفةبا لاو هباغلا ن مىأ ) علبام) هي 0 :دلاقالالا ٠ 0 (ةراهظلاو) ةيدرل الاخت دال ٠ نمىأ(ةوصعلاو و لما لوالا

 اناث همرينوهرحضصار وهظ ن هىأ )هن :عىلاعت هللا هاك حام لجال سذوب نمريخ هنا )

 هراقعو لأ عد هززأ طخس ةءقاعلاءوشدب نوةحشسا رزومفنوكي ةوونلام اقع ملنالا الامم - ءم.-نم عت كأ

 1 اذ_هىلعإ ىو ادي و أماعباو 4 ىقرخآه مح ا

 | (انأ ١ اظهانوك :َن أوهوسع ءاخدح ول اميىلاعت هللا اهمرك روما صاصتخالان مدويغلا ىلع هاندترام

 دار -1لاسدأو لود نا ل دما( هسفنل لئاق اىلااعجار) ةعباسلا تو :داحالا

 ساناانم (د_> أن ظدال ىأ)ةمدةتملاهوج ولا فاك ملسو هياعىلا عن هلل ىل_ص ّى ىنلا ماك ةلاريمضد

 لاقرب اةدايزو حالصلا ىأ ةمجعملا ىازلابءاكرلا نم غلب هنا ىأ (ءاكزلا نمغاب ناو) ءايدنالا ريغ
 وهوةم-_دعملالاذلابف:صملاذيمل:ىفر-ءلاهاو رواذك هىلاعت هللا هجر فنصملا طتهنا ىفاسماتلا
 هآوققذر وك ذا ىهوءايد :الاهءص ةاماهبدار-لا سلوبونذلان ماظغ4لاىأ( (ةمدعلاو) ةزطقلا

 رجح نبأ هاصوأك مهضعبهعتمواهبءاعدلا مهضعد زوجاذإو تانك ااوتا رطل ا ىفةمصعلا كلأسأ

 هنأ) هلو صوموأ هبرد_صماةا هيل ءاغابمىأ )م عابام) رازوالان موعأ ارياا ىأ (ةراهطلاو) هنواد 0

 قه صقامىأه:ظالد كا (ه:ءهّللا كحاس لجالا) قنملان ظب لوصعُم] دهو ىم نب ( سدو اح

 ىلا ءتهللا ىلص هتوعد موت ؛احا مدعو مويغىف مودا م.] هموق ىلع هرهص مدعو هرجضت ىلع همول نمهّمصق

 (ةوءنلاةجردناف) هآوق هادهشد (كع ايدنالاربغن مل اعلا نا,نذومهمالك قوسونامالل سو همأع

 مدعىلع ىن.هوأ ىذرفرعأ اذهوءايقتالا نم م هريغةجرد نمهللا دنع (ىلعأو لضفأ) ةيلاعلا ا هتدتر و
 هنالك ءق ىذلاءأم الا صرقنت ه-:مرد_صدقوأ ية ن وك ف 36 10 .اعدرتالف لكم نع ىهئلانلعلا

 لادلاو فال عّدفب ردع ج(ر ادقالا لإ *ناف) 3 :ره- عوضو ةم-صعل !انهفصوف يك اًضنأو رقك

 بذذ مهما 1م سلا هنانولي واتزاحناو ةمحععسداو ةرهأر, ةوك- 4 م,لعهّللاهردةامىأ ةلههملا

 ا !اوةالصا |هيلعسةولزن" )ىأ(١مءهط#:مل) ىنعمواظفل بان هريغهنافر دق" 0

 رغخ_صأولةأىأ (ىدأالو) ءاه نود. لدرخةي>- نس>الاو بحار أ ىهنئاا(ةلدرتعس زادوا

 هللاع ءاشنأ] هل -_صقن وه -اضرأب(انأب ا زهقثلا هلال | قديزتسو)الصأهدقن.1 ىأ ةأدرخ نم

 0 (هانررحا مب طةسو) بانك | اذهقماندصق ىذلادوصق#ملا(ضرغ' اكل نادقن )ل 'الذ(ىلاعت

 ةنفو اضااخ ىأ ارحئدلا لعج هلص أ نال:ديزلار اها اوصيخاتا اريرح لاو هأن دتكو أ هانصو أانر رق

 اماعر اصىذلا ص املا نمةبامك- || ىب_ءعرب ر>:لاوديعال لب اقم ارحلاو ه:ءعضو موك الدجولارخ

 لاو ةولو مل ب ل 1 ل! ىف ةقاتعلاةرامكوأ ةصخل مهيأ ك ءلصأو

 كل اضوركذ ىف مد#ءامناك الوهدصةي ل ىلاعتهلل' هجر منخصاان ك-!اءد ١ ناكض رخعأ نم

 هأ اوقيهيلاراشأ اك كلذيهمقعكللذ لفل داوسياع لات

 قهموةىداعىلءهريصةلةو

 هنءاحاع نامالا كرت

 (لضفأهوبنلا ةجردناف)

 (ىلعأو) مظعأىورو
 ةءالولا ةجرد نمىأ
 انذ4ا ْس فرو 24و

 م
 طة اوءايدنإللةىصعلا
 روصت الذآ ءايلوزال | *

 نمادعىئذلالوص>

 فال_ ةودعلا بأن ر

 اننا لا ا
 فراثلا

 ناك ولام ايلامقرطاف

 ارودةم اردق هللا رعأ

 كلحو وبالهنا نيش اذهب و

 ا

 ناك ان 1ك

 ىولا فال ةؤرعملاو
 ةبرع 6 رق هنأق
 ةريمكلا تاكستراب ةمالولا

 ءوس نم 4 هلع فاو

 ةيفاعلا هللا لأسن ةعالا
 لصقل اذكف لءاو
 (ناوزا اود ىنعمكل نسب

 اهحتقو ةرمه-هطلارسسكي

 ىأ (داد_فةالاثال)

 ردت: م تاردك 2مل

 را ل (ىندأالو)دارلا بح ىمو(0 دره تروا جر دنعقا هس د ل ىأ» اظل ويخاف وحمل ةكر#

 اهضعينأالا هتاضرع ىف ةرجملاو هللا فبضغلا نعت أ كن اهنا ثيح نمةجردةعفروة ود. :دايز بامسأت ناكا هلك اهمال وقأ ل بةرذ
 مسقلا ىف كن اب راسو ) كلانها اب مده كلذ قسنوعقرارس لاك اميسراربالا تانسح ن اخ ىلءالا ماقملا ىلا ةبسنلاب ىلوالا فال ناك

 نغلا حقب (صرغلاك ل نابدعف) اهفاماعماح هنوك دارأىأ (ىلاعت هللاءاشنا )ام اك ايفاش ىأ (انايب) ثحبملاىأ (اذهىف كلا

 (نا عمسملا اوهو) دودعملا ةعاط ىلعىأ(قوفوتلا هللا وزد 'ودرالا ىأ( ضرغعملا ةومٌمهانروحاع طةسو)دوصقملاىأ ءارلاو ةمحعملا

 ماوس هلاالو هلالا مذوهودو>ولاو مرك. تت : بح اصودوجولا بجاولا ىأ( وهلا هلاال)دوروم لك قىأ



 ىنرعلا نيا ناملعءامار 1 || رئاس لع هلي ضقت ةرعشملاىأ (هتليضفنمهثنمضت امو ماللاوةالصلاهياعهئامساىف) هن( (لدف)#

 امممركذمث مسا فل أ !سوهيلعىلاعت هتلاىل_-ص ىنللو مسا فا ىلاعت هللنامه-ضعب نع يح ىذهرتلاح رمش ىذو>الا ف ىلاملا
 0 - ظواكلا ةمحدنءالىطصاحلاءامسا قوما هللاق# اهنصمهرهاقلا ق نداعت تح .اردقو ىاحلا لاةنمة سواق: ل اء.صقتلا لع

 ةحملاب اهامسو سدر ارك قهرمصتخ اى طوي_تلاانعا ثم خش ناكو تاقدثا ام ع !|قوقمل_سوهيلعىل اعنهللا ىلص تل« هيف

 نالاق دقذأة م طراا قرطا ايةثياثلا ىن_بحا هللا ءامسأددعىقف هو نعل أوةعأ | ىلع أ مممهترمص ةةاوةي وعلا ءامس الإ قة ةيممأ

 سرا

 نب ىدو 27 هلوأ رمسكي
 7 1 3 (ديانىفأ

 ا عئرلاب , )ا (هن علا

 رسمتوأ) 0 ىأ

 3 رمصأ نيديعسانت)

 حدفي ( غ.ب_صأ نب مسأق

 نيف هدوم حدقو

 فورصمري-غ ةوحعم

 رك رك سا مامالا

 ىوراؤ ايندلا ىنأن باو
 ده نب أو هدم ةحهنع

 افوحةناورلا عطقدرشع
 هلا ىمتناو طاغلان م

 اكيد ةاسألا ل

 ةيطرقب ىف ونو ةلالكلاو

 (حاضو ني د انث)
 ةمحعملا داضل أ 00

 هل !ىفو نورشعوناغلأ ىه
 000000000 ا ا 1س سم 0 نثر 1

 هلولدمضءعب وهامىأ (هتليضت نمه:نمضاامو) مسوهيلعىلا_ىتهّنلا ىلص هب (هئامسأ قلل دذ)# 1 0 عوبأ (

 انانغأوم_كاوأةمسلا نمهنوك ىلع مالك-!او مساع -جءام_سالاوهنم_ضهن"اك ىت> هاضتةل مزالوأ

 دقوا: ههرك ذلهحوالذهتدت ل أطال ث > .ةهريغو ى مسا نيعهنوك نعش ملا امأوهرك ذ دنع هيرهش

 ىلعوةينك- لاو بقللا لب اقمىلعو فر او ل ءغلا ىلإ اعمىلعقاطم ةناعم هامسالاو فيلأتلاب هاندركأ

 هياعهللا ىل_صه-ْلعهقالطا عائامانههدار !!نارهاظلاو لعلاى .ءعنوكيوةةمثملاةفصلا لب اقم

 ءام_سالاةرثكو همشامو لعلاوهفالمأ عضو هب ص +! ءاوسو هامق رغوأ ةفصوأ اماعناكع ءاوسإسو

 ىذمرتا| حرش ىورهاظااوهو ىردك أوهوأر هلا ءامسأ ةرث ؟ درب القءاعداولو ىم. لا فرش ىلع د

 ةثامثا' غلبت منا ىاط جد دانا قا مسا ف لأ مسوهياعىلاعتهللا ىلصعتللزا

 نع أ5ةحدامتاؤداه ردك أو ردصملاولءقلا ) اظفلي وهاماممو هللا | أك نوعس و هكدا أه 1 هو

 ملسو ه.اعىلاعت هبا ىصهثأ هسأىف لم سم فران ةم> د نبالو مل ضف نمهمن ضن هلوتي فيصملاهدلا

 لص: هد: هيأ نعربمج نيد نعن اخيشلا هاوراثيدحانهركذ ىلاعتهللاهجر فنصملاّنا مث
 ديل” ىلأ نب ىد ومزارع ونأانت دح>) لاةقني-:+ 0 ال_سرعهتعهاور فف:ءملانأالا

 واو نمالد_بمهؤاةهعم ه.دالولدهعلا مدق ىن_هءةلمهملادهرخآو ةيقوفلا انما عمي دي ملت (هيقفلا

 لاقاضأ مد-ة:دةوريلاد_.عنبا(ظ اا رعونأا: :د_حلاو) تجرب ربشتمل2 :لقو فراط هلادضوهو

 ةلمهمداصوةحو مز مب( خبصأ ني ساقانت دح) لاواضيأ | همه رب تم: ١-0 ب :داح])

 كانا يلا ءاطع نر حضاو نب ف سو نيد عنب خص أ نب مءاقوهو ةمجءمنعس عود. دك >وهو

 هرعرخآ ىف هياورلا عطقاذلوةةثدانسالا ىلاعاردم ناك ىط رقلام هالوم ىومالا د جوبأ س ا

 ةئامثاثونيعب رأة:سىلوالا ىدا ج ىف ةمطرق 2 000 ؛رأو عش ةئسدإو طاغلا ن ماتو

 اظذاحلا ىومالاةب واعم نين جرلادم .ءوبأسادنالاك] ءىكوتم درب نب مقر طرت دحلاق)

 ىفىقوثو ة-بطرقينيتئامةنسوأ ةثامو نيعبسو ع ةنسهدلوم ىطر_هل |هللادبعونأ سادنالا ثددت
 نت دح) لام سلدنالا ل هأ ن مريثك هنع ىور قو دص هنأ ىبهذلا لاق نيمو نيناسمتو عبس ةنش مرا

 مدسقت : دةوهردانالا ةءسلا بدك لاق ةداور هل سدلوأط ومما ىوارو سل دنالاملاعى ملل [

 ىل_ءوأوهد_#و (هيب نع رعطم نب رممج نب »2 نع بأ ه-ٌتْنيأ نءكلامنع) 28 .اعمال اك |

 دقو لاق(هيب ا 0 0

 هلاسراو لبق ل-توهيلع ىلا هلا لص هللا لوسر ن ءريبجنيذحع نعل هش يال .رااساواذكه يدع اورق تش مل ىناسملتلا

 هللا ىل_صدنلا لوسر نع هم !أنعمعطمنب ريمج نيد ## نعب هش نبا نء هرهغو كلام نع ءريغ هل صو واطوملا قة كلامنع حيمعأ اوه
 ىدع نب نعم هإ_صووى حيك سا وأ ىفأن يل ,عمساو ف سوي نيهنلادمعو مساقلا نياو ىجنعلاو مكب نياهاور و سوءيلءىلاعت
 ادن_بمة:ديعنيا نءوالسرم كلام نع ىنعقلاهاور و مح رلادبعنبد- و ىوره ا ةلرابملا نيد#وبعصمونأو عفان نيهللا دعو

 ريبج ىنعي هيبأ نع مطمن يردمج نب مذان نعش .ثشحو ىلأ نبا ارقعج نعةملد نبدا هاوروربمج نب ن ءعباهشنبا ََن عرذك الاو

 لمي ىراخبلا ىفوهو ىرتاماطوملانم ىذا اهحرخأ ثيدحلا اذه احنا لاوة بيدا دعب لس ىفاحص يفوت ون نب ىدع نب عطم نبأ



 نددح رخأواو صأ ا دل اذهىف كلام نيبو : ىذاقلا نيبهنافالثمىراخسل دنع نمدج ردم اماوىلاسئلاودواد أو

 نمءاوراذا هأعم الولع ثددح 97 اذهةءاورؤ ها عم جاف صا اخشأةنا «قرطلا ضءدىفكلامنيدو هندي ناك ىراخبلا قيرط

 (ءامسأة-.+ىل سو ءاعىلاءتهسأ ىلصهللا وسر لاق لاق) لعأىل اعتهللاو بتك- || ةدشب نمدحرخأ أ اذاعمت<اذكو ىراخملادنع

 نولوالا هد ١.<ناءاحرد ىمسةدمسالا ىلا ةدق- صوانملةند# |ةغلاممدسمحتلان 0 مسا (دجانأ) ةريهشوأ ةميظعىأ

 هبا, نمهنايصهم كابدحأ هلق مس هناةوب :لامالعا نءناة.دن نيا نءو هىتعلاو ,اتدلا قكلذك ناك ىلاعت هللا ماهلابن و رخ" الاو

 يعاود ترددت :ااعر وهل لارتشالا ممل عقو هريغ هءىمستوأ هلع أ .دثالاةب ريد وهمس ك ىنه.هامسد ةذاهمسولىلاعت

 | 0 ساب رنج
 ان كلةةلا تمار ةي دك ادع يد ناد وهو لة ون نب ىدعنب عطم نيربمج هب ]نع ىوروهوى :ئرهتلا عورات ردو

 ها سل ءدارعأو نيو مس هنسقوناروةواديسن اك  بدسملا نيا هن ءىورو عئارودج مابا هنع ىورو

 0 !|لهأ ىراخلاو 0 امثل فددمرلاو طولا 3ك سخ ل كرا اذهوهد:سهقدجأوةثسلاةكالا

 رد ارا بي ميو سوو س22

 صيصختل اف ةمضأ ما ممالا قاهر ممشالو أهل.قدحأ همس لهنارامتعا, صوصخئالوأد يك م أاوريرهنلل

 ىقةقينالا صاب ا راك قى مسلالاووكالذ ىلعاتدابزل ى.ة>الاضا مدقتلان تلا

 قاباميو كاضاقراه عز فةصا ا لاووءثا هسأةمو , ىلعىلاءتهنباهعلطن نأ لمق هن اةقما لا رمخ ءامسأ

 ريغ : ددعلا موهقمنأ ق<افرثك امو نايدروةقلاسلا ممالادنعوةيدقلاب تكل !!ىفةدوح وماهلالمق

 ىنلا مالكنمسل دد-لا اظْفل نال هتك تامزملا اك ىفرك اسع نبا لاقو رص ديف: الؤرمتعم
 قالو ىبتنا ةروهثمةمظءموأ ل ضانءامسأةسجدارملا نال صءصختل وأ !سوديلع ىلاعت هللا ىلك
 لقو نو رش عون املأ لو هيل عىلاعّتهّلا لص هءامسأ نا سراف نيا لاقور هاظال ف اخت هناو هيفام
 ناز والف ةيفيقونل_سوءراعىلاعتهنلاىل_ص ءءامسأو فاصوأاهيفان وراه ىفامسةس#:دارملا
 هللاود ؟ىذلا املا انأو دجأ انأود#انأ) دج وهولأ وأ هسقنهبوه 1 وأهللا بهم لا ىمسأ

 هرو>؟ثيدحلاف 5 ىأ ندعو يح ك>وبرعلاةريزح نمةقيقحدهلي .ربىأ (رقك كاىب

 ىلا عت هللا ىلسص هلوقو د رقع اوهتننااورقك نذلللق لاعت هلوقك هعبت نمتامدس

 3 ةرديد ا َىث هس ىدلا ان 03 هأوعك ىءلادبق جارت 1 ل4 لوقي نا رهاظلا ناك ىلإ سوه اع

 2 ادد ت0( الو قتال ةىذلارشاك انأو) ةيسرعلا ةك فقل صفمهيلءمالاكلاو

 سو و4مأ ع كاف هللا لص ودعب ساذا كوت دعدو ىرت * أ ىلع نورد < ىأةنك اساهقيف 2وةحوتف م

 ( ىقاعلااانأ وز هرب ,غلم نود 42! مىلعو ه4 ؛احخ سان لارث<ىذلا رش ان اىوردقوهريسقت ىقابأمك

 ىايهنا مد الملاو ةهدلصلاه هلع ىسعوهدعب ىئالقمال_لاوةالصلا م لع ءأيد دنالا سقعىف "الإ

 ل صقم أي كيرا ىءعتقشلاا هطول قمري بقست نايصفاعلا ىازعألا 1 لاقو تعب رش ىلع |

 د->اانأد#ن اك ام ىلاعت هاو ىف (دجأواد#)نآ رعلا اوهو(هناّدك ىةللاءامسدةو) ثيدحلا ىنعم

 قا ءال مال_سلاوةال_صلاهم ءى.دعنءايك هنوكو دج همساىدهد نمىتاي هلوقو مكءلاجر نم

 هانذاوهللا نا مالعابهياعهةلطأاءامال_ل اوةالصلاه م ءىسعنا ل -دقاذإو هللا هلىمسملانوك

 0 عديل نولي 5

 ةهمسشلا عقتال ءاوونتلا

 هي ىلوىلاعت هّللاو

 ليضقت مسا( دجأْانأو)

 لوءغملاو 'ىلعاقلا ىعع

 لوقنلان.ءايفاسأك
 هللاو>؟ ىذلاحالاانأو)

 0 رع لاى

 ندىلع هم ءلغوأ ماعلا

 دوعيأه لعمل مالسالا

 لوصوملاىل اصل ار يمص
 نءرامخالا هد_صقنال

 أهريم ص نا عمد سقت

 هدوعد لاس لفهنع رابع

 هندل سدألا ن-هالهيلا

 ىو رفا سماتلا لاقو

 م
 ى>هنعرشتل اوهل-صأ
 امهذمو ادةةءمنوك

 عاج ةرفكلاىورو

 ةرغكلا نيدريدةءلافرئاك

 5 1 مكوءاسلا شيفا (ىدق ىلع )لوهلا ةغيصد( سانلا مدح ) عماجلاىأ(رمشاحلا انأو)ءالج وايد سو 1 ةةرفك- ار

 كسعن ورد : | ىلع ىأنيه>ولا. هوط هضاذك ىوونلا لاق ا .ةاذك ىةباسلءىأ دارفالا ىلع

 آو و) هاوةربا اع ىردملا م وةنسلا حرمت قىوغملاو رك مك ضرالا هذع قده ند لوأانأ ثيدح ليادبىربق نم ىمايقو ىروهظ

 ع-ملابو هبقاعوهك ىددءد فا نم م لكو ءايدن الارخ آى :ءبقاعلا جاهلا ىفةىن ىدهد سل ءايدنالاس تع” الاىأ (بقاعلا

 او ار دايت ا وئرن أى لءىدق ىلع ىنعم لي قونورخ“ الاو :رولوالان م ثددحمىلا راشأ امهندب

 ىأ(اداتك ىنهللأ ءامسدقو) هلم فاملديك اًثااكس قاعلاانأو هلوقنوكمثهرغنود هتامىلءوهفلخ سانلارمث<ىذلا م هاا

 دجأ مما ىدعب نم يقايلوعربارشمو يمدع نعةباكح هلوقبىأ(دجأو) هللا لو سرد#ولوسرالا دامو هلوقب



 فا :مردص . هللاعتهدئاصخنإ)

 هنا>.-_سهللا نيمضت ىأ

 0 -مىأ(هءامسأ)

 1 و توما

 هب ىثيام ىأ(هءانث) هل
 ءاغلاب (ىوطف)هّماع

 لصُأ و عةواواولابال
 ءانثا) لخداف ىأىكدلا

 رك لالخ (هركذ

 هر ا ماظع) ةمسأ

 ىلخ ىلعل ناو هلوقك

 ىلاىدبهتكناو ءمياظع
 نادرا 2 طارص

 ىأ (لفا دج همسأ
 ىأ(ةغلابم) ليضفقم ال

 د# اةدايز تودث هتدافال
000 
 لعفاف الاو لومشلا
 ةغلامملا غليص نءسدأ

 ىلا نكللدا اك

 (د#ا ةفص نم)هنم غلبأ

 د-#مو) هنمذوخامىأ

 ىأ (ةغلابم لعمتم
 دما ةرثكن م)ةغلابإل

 ةدافمسملا ةيدومحملاىأ
 وهىذلا هرد_صمنم

 3 وملا ديمحتلا

 رمد

 كلل هئاد هرابمعأب

 7 ريرك--ا!ىفةغلابملاو
 نوصضدقو ىقاسماتا

 0 ةرودس ةمسدأ

 هيلا راشأدقوىبت أ

 ثد.ح ىاحلاف راعلا

 دا مالفلاملاىفلاق

 ليدفاو كاد
 : ءاوق ىلع

 ناو د_-# ىنءملاريضيق

 ةصعشلالد

 عماللابابللاو عماجلا باك -!اهناف سو هياعىلاعت هبا بص هيلا كلذ ف ١ *الإ

 مملاديد كثب (نمضنا) هءىلاعتو هناحتدللا هصخام نة ىأ هلعافىلا مم

 صعد عملوص ولافذحز اوحاتاقنا 212 ااىأ( 0 يكل

 َ د وقتل دير ماللاو هللوعقمهنا لقوم رك لا ىنعم نمهيقال هى م< هوهوأ ه]ةقصوهفةلدلا

 ,ىضلاوهتلاريم نمل عان (هءامسأن م ضنا ) هد صوىدع لاب فوصومربغمساهنار هاظااو

 لوء-غ اوأ ل_ءاقال فاضمردصءوهونمّصلوعءثم («ءانث) لس هيلعهتلا لص ىنلهبلا فاضل

 املاو ماما نوكسوةز مهلا عاش( رك ذءانن [ىوطو) هد اعهشاءانت ىألو -رالوأهلل ريمضلان ا رامسعاب

 ةددق 01 زمالة يأ بناثسوملاا !قوهلاقي هىداولا.: نمفطءنااسوهو لكى 1

 0 ىعلاوءاقخالاو مكان ٠١ عد تاو او ص امد تا اوكا كر مهوةنمىوطو

 نافىنالوأ هللرث اهضلاو يظملاهركش أ (هرك ع ماظع)اهبمامسىتلاهثامسأى ىأ ىن طاركذلل_خاد

 هنوك ىأ لوعفم اوأ ل_ءاقلاةفاضا نم هلهّدقاْص اق سو كه .اعىلاعت هللاىلص ى رك -ثرع مص ناك

 هللابنجرلا صاصتتخا ه,تصتخاوأ ل د ا 2 [نالاميظءار وك 5 1

 ند !تاذلا نييعتلت ءضو مالعالاو حدملاد .داهلعأ حل هاهم العاوأةمق- صولا« ءاقي عم

 همساامان) كلك همالعا مان ءمواهيلع لل لو دزاحا ذلة .اصالا|مناععر ع ل د تاعصلان هدلو دما

 راحو هالوعغمبوصنموأربخدعب ريس عوف فلا بم(دهلا ف صقةغلا .مىلععا) 0

 لكن هىأربك اهللاو<ممعتالاد- صقهءاع ل ضفاف ذح ل ضف: لعفأ هنالةغلام .اودقصرو رح او

 ةغلاماوةغلامللالل مضغ: الهنانمليتاموركذامد هيك: ءهناهيل ءدرن الق ل مصأ ظو لقن مش

 دج هد اعسلارعس قىواخسلالاقو هتداعىلعلث اظريغ نملاطأو مهودةفةصوصخم غيضاسل

 غابأوهو رف -صأو رجاكوهف ل صفد !||لوؤأ نءالو عر انما نة لو ةنع سيل اسوهل عملا صوتا

 ىتعالا ادد | ىفةياهئلا غلب وهبق دانه تاماكت هن ملكوهود# نم

 3 دمحلاداوحلا عز هلا ر>املاىللا د اهالك ناكن ءللا تنبأ كيلا

 / تنك !اى _بوهياعىل أعتهللا بص همسا هناليلاعت هللا هر ىفذصملا همدتو قكالر ظن همقوىبتنا

 3 1 هالو ههاءامسونآر ةلاو.قطنأك مال- بلاوةالصلاامويلع ىسعو ىنومةيوامس د ةوةعدقلا

 قوه (دملاةرثك نوقغلابملعقمدو) تمنت أتسو مدقتاكددماع لا ءهاوسهيقودمدمل م امم

 ةروك ذدمرخأ ناعمةعيصلاهذهو اًضدأ ةغل امم هيف رعقةردكلانعأ 86 ؟ليعفتلان «لوعشم م ءاجصالا

 ريغ لمعت س1 هنايهومجوتو كتر 0 ا رمل تكف

 ةوعغلا لد الدى ىويبلا» اوراكل صةمدتد سابعا نعءئىكو رو روك دملا ىذعالاتدبهدرب ةيملعلا

 كلام ثراحاانأ اب ءاليةئاد تهامسو ٌسدكب بلطملادبعهن ءقءملوهيلعىلاعتهّللاىلصدلو اهنا

 ضرالا ىف سانا هدم وعامسلال-هأودم كن !تدرأ ل اقف هئانآ مساهم لوا ده“ ا

 4 اع هللا لص هيتلج نيحتتلانا تمدح سهو تن, ةنمادمأن اادخسم قد سان م :ءجرخأو

 قلم اخي لكرش نم دحاو أب هذيعأ كوةف ضرالا ىلا عقواذافةمالاهذهديس تلجدقّكن اال ل. مو

 دهاشملا أدق ءارأ ىت> « دجالاديهادنعهناف ىورو دةارريغدورب دئازدعلكو دهاعرب لك و

 ناقرقلا قهمساو هصضرالاوءام ١١ ل هأ.دمحد_جأ ةار وتلا قدمسا هناق ادي هيمسف عضواذاف

 اهارايورلاد هامساعا سلط اد_عناىور هريس ملا سني عممب رلاونألاقو كلذ هلو سود ِ

 ق فرطوضرالاىف يملا فر طاملور هظن متحرخة- ا م ل 3

 نرغملاو قرا ل-هأور وناههةترو لك ىلعرح_كاهن" اك تداعم 00

 ضرالاوءأ هلا لك هعمتب وبرغااو قرشملا ل هأ هعبشي هياص نمدولوفتريعذاهصقثا منو ةلعت»

 اذإو



 رشنوفله- شقدمركأ ى أر سكف مذد (دجنملل-طذأو) مدكذ شغب همظعأ ىأ( دج ن «ىلجأل - سوهمل «ىلأ هل هلبأ لل 3ك فو 9

 نو .نأد٠.الواشوشم 7 ارهنواقل نوكيةركذام سكعد خلا ص هدف طيضود و دجأ ىذعا تنرع

 نم نيداةمسم ناينعملا

 دقلعئ أ نالءدحود+أ

 ىلإ دو لعاغال ىنب

 هلو#ب دارب ولوعفلل
 (اد_جسانلا رثك وز
 ىععهردس صمنوك

 ”نمتعان او لوعغملا
 اضل ءاعللهنوك

 ةق صن الصا#او

 هيفةيدوم غاوةيدماحلا

 ةءاهنولامكلاةءاغتغلب
 كاشلعلا وهذ) لاما

 كدجأو ندومحملا

 د اءاولهعمو نيدماحلا
 ىحمسملا ىأ(ةمايقل امو

 (هلعل) نيدلا موو

 ىوروءأمر سك وءاب مشب
 لاك) لوهلا ةغي_صد

 بابن م(رهت-ثنود# ١
 ه> دن 3و لاعتتالا

 ءاحلا عاقب (دج نم لجأ ل_سودرل عىل اعت هللا ىلصو ه5) ىستنا ةنمآهرهتثدحام عماد هاماذلف
 تترعرم وفا هنا ليق لو« حالءانم ان( دج نملضفأو) نيدما#لا لجأ ىأل ع اغللءاغيلاو مما كو

 هللا نوكو ركالا نءهيتامل د نع ا.فنسا ل ضفما|ودمغىلاثااو د_جأ ماى ع.بارلو الاف

 ىاثلاد 2 ىفزيعت ناو ةيدومغاوةيدماحلل لمةعردصمد#لا ودج نم ل ضفأ ناك. هريغ هب مسالا

 ةدايزل هاد نمد وهشيقرفلاوةيدو#رثكأىألوعفملا ىنععنوكينأدجأىف مقلانيازوجو

 لةللءافلادب رآولو ل_بوءياعىلاعتهللا لصدحدمف غلبأ اذ_هوةيمكللااةداي رادع وةيفيكلا
 ذاشلوعفملا نملي_ضفتلا مساءانب رو صصةجريسغنم صوص هناي: يعض رتعاو دج لديدا<
 هلاقامن يعي ملوهلوقأ 3 هلدجوالهمااكءاضتقامدجأ نم غاب أ داج نوك و نييحالا تاذنملغش 3

 دا ج ح_هحرتو ل_صالا الخوه ىذإا فدارتلاوراركتلا نمهتمالل ىلوأ هنأوهزا و>ىدااماو
 نم عمسهنكلو لفاذاش لوءفالا نملليضفتلان وكامأو سدقأو ردك أ هناللب هني غلب ال سل دجأ ىلع
 سداح نب ساد_ةد_جأدوعلا لاق: ملوأو ىريشزل ةمالعلاه-ةيثأودجأدوعلاموقىفيرعلا

 (ندوملاد_جأوهف) هلوقل_لديةيدو# ىأ(اد_جسانلارثكأو) فنصملالوةوىميمتلا
 نايبهد_هدامو وه(نيدما#اد_جأو) عن آهّتعمسأمل طقاسمقل | نيا لع در وا هيلع صا ارمعالاو
 نيداشذلا قد« ليقدجأ همسا لق رشنو فاريغ نمامهمم لكل هعاحرا عصن وامه يمل اهجول

 ل_د نمدجأ ناكفهريغاهبه دمك ملا ارادمفأ دما ءهدج قول ذم لك لمقر ونقل خأ!ىل اعت هنأف

 اذافاد_ ىمس نا ق>ة#سا موتئسل أى عهدج نم |ةئالرهظا-!ورمالاو الا لاعىف نك ةءلك تحت
 هيفو ادهم ىم فقل اهدج ىمظعل اهتعافشت مم املفدجأ ىمفىتا ا دجأ ناك ةمايقلا مو:نأك
 شحلا لعءاوالا نا مد-ةت(ةمايقلا مون ملا ءاول هعمو) ىل هلل مالكه ي:قان و نحالامفاكتلا نم
 ىلا عت هللا ىل_صدهنا ل«.]ه7ةيقح ىلعهنا لمت ا ذهو تضيق ىفوأهرعأ تك هنا ىأ ةيارلا نمربك أو شو
 | لك هعبتي ءاول هنا دل ءاول ىنءمو ادو وادم أح هنوك ىف قوم م لك ىلءهقوتو بث رماه هلان سوهيلع
 داب احصأو هوعوه_ةلخد#انال_ءاب وأ هعمةكئالملاءادنب وأ هللا ماهل كلذ عن ودو و دماح
 فقوملا لهأىف _سوهيلعهللا ىلص هيره#شل لوثكدنا لمد < وءايدنالا: | كو ةعافشلا مه نمذثنيح

 هلمد_جماتاولوالاناهرملارا”خاو لعاسفل او, لوعلل ىبم(دسلا لاك هلتيل) اسألي والا مدعو
 ىقو ( رهتش و) هلوقب هيلاراشأ م اهاهأ ضءبلايندلا قناك كددرتر بغ نم ها دحأ لك ملت وهراهتشاب
 ةعقملاىهواتءاسرادلاة-صرعواهحّؤ رو وعءارلا وكس (تاص رعلاكلت ف رة وةخست

 نال ة-صرعرادلاةحاست يمس سذهتلا قوتادرعو صارعاهعج وتام ايو سدل ىتلاة«-ساولا
 5 (دها ةقص) رش او فقوا !ضرأا:هدارااونو>رع هنودعلب ئااهت نو صرح تارب كلا

 | هريغب وأنا كلان ةيااكلا تاغصااراهظاه عرق ليقو ملظعتلا ةهج ىلع ىرايتخالا ليلا نمكاتكلا
 مادو اماةم) تاصرعلا فىأ( كانههبرهئءمبو) ىفاودلالال_جالءار وزلا ح رش ىف مالك هيفو
 ىعم ثعبي نيمضتبةيلوعقملا ىلءاماقمبصنوادو«اماةمكب ركئعس نأ ىسعهاوقب (هدعو
 هلوقبهتيدو نيب مث هحو رشو فاشكلا ىف لصفام ىلع لاحوهوأ مهمل هتوباشمل ةيفرظلا| ىلءوأ ىطعي
 ماةموهو سو هيلعىلاعتهّللا ىلصهئاول تدق مهنال ىذا ع.يج ىأ(نورخ ”الاو نولوالا هيفهدمحت)
 | هيلعىلاعت هللا لص هتءافش) عفشت عفشا هلىلبةوزجعلابلسرلا عرج ف رتعا ني- ىمظعل اةعافشلا

 لءعفتل اتابنمرهشتي و

 رشتس وديه رهظتوىأ

 (تاصرسعلا كلت ف)
 ةصرعع-جءارلا حسم

 قو_هوءارلا نوك_س

 حساو عّضوم لكل صالا

 رادلاءا:5نمهيفءانبال

 ةغلابلل ع جوابتحاسو

 هيدار-ملاو تاقرع فاك
 ةهايقلا مون تاماقم

 نأد_ةسالو اهققاومو

 ناوه عج اهجونوكي
 هصوصقم ةصرع لك

 ىأ ( دما ةق_صي)ةمأب

 نولوالاه_يف.دم#الادو تاما ةمّكب ر تعبي نأ يدعهلو ةبهبانك ىف ىأ (هدعواك ادوتاماقمشالانههب رهثعيي و) ىلخال ةماعلا
 هتعافشب نورخ"الاو



 ةالصلاهيلءلاقاك)دلا ىنععةد#م عج(دماحملانم) ماقملا كلذ ىف ىأ(هيفهياع) ىلا هثهشلا ىأ( عدم .و) ةدامشو ةماعأ م
 نءىرادلا ثيد_>ىفاك( نيدا#ابهئايدنأب اةكىف) مهم صوىأ(ه2«أىمسو) نيملاعلا ن مدح ىأ أ(هريغ طءعملاممالسااو

 ةثيسلا هيلا ءىزالو فاوسالا,باخسالو ظءا ءالو اظةالراة غلا ىدمعهللا لو سر د#ابريقا و" كمدد#ألا ةءار ومأ انعو<بعك

 قلاعتهللا نودمح نودا#اهتمأو مالا د ثرجاو 52001 ةكعمدلو مرفغل ووقعت ن كلو

 نو دمكحتءارخلاوءارسلا

 دج ىععتدم عج(دماحملا نمإ )ماقملا ءامتما كلذ ىف ىأ( هذ هيلع حاف : وم دقن ءاضقلا لصفف(م سو ل

 رعت دما اوءاطعالا م ريعتسأو قلغلادضعتفلا لصأ سس سم مل ىأ 10 ب هك

 هلوقو راك هزاودأت 15 ناودك ء.اموأهو ةوارعأ ىأردقلن ابين مو بعصل] قاغملاربع“ تااكرومالا ةالصا|نواظي نعمل

 ىطعيوءايدنالا نم( هريغ طعبملام) مدقتك ثيدحلا ىف دوروىلاةراشا ( مال لاو ةالصلا هياء لاقأك) ا
 ىكوالاوهو لوهحم وهوأ قاسلان :٠ مهماعل ىلا عن هللا ( ىمسو) لعاقلا سئان عم ءرلاند رغولوه-للىز 6 00 تاس اء[

 ىورود 1# ىفنيغلابلا ىأ(نيداجلاب) ثدداحالا ىفدرو اكل يخنالاوةارو" 1 (هاسنأ بنك قهتمأ) 0 ّط

 ماش !ارهكلمو ةءيطد هترجهوةك؟هدلومهتلا لوسرد#ةاروّلاىفاب و :كمدحن لاقهنا معك ن ءىصرادلا اقرا فصاح

 ىدعتي د ةوءابلاب ىدعت .هنالىم ناب ىأ(دجأوا د ىمس نا :.ةذ) هرخآ ىلا نودا#اه:ءأوأأ لاعتلا 0
 ىلع ىنالقجلا ىاكيوجولاى-عمنمهيفال ىحلاالا هللا ىلءلوقأ الز اىلءىيةح قاكىلع ْ

 اربدج كو نورخ ”الاونولوالا هدجو هريغهدم< ملا عد اذا هنالهإ .ةامىلءهعب رف هو

 هصئاصخسئاجعن نم) هدوجوىل امه هلهللا ةيمست ىقىأدجأو د (نب نيوسالا نيذهىف مث)كلذب

 ىتلاهتمالعست ارغى أ( هتانآع ئاددو) اهلثلد حى. سا :لواممممّللا هد ىتلا بئادعلا نمىأ

 لج هللاناوهو) مد-ة:امريغرخآ عون ىأ( كا ة)ةدعاسمهسيفن سحاب عدت ااريسعتو تعرتخا

 همسابهنرقذا لبوهيلعملاعتهللاىلدهيدن ءاةوظعلءاءاوةيسانمهم :ةوهناذ ؤمظعىأ(همسا

 (هنامز ل قدح اهبىمس ناإ) زعزاصو عنمىأ (ىجا) ىن_حلا هئامسأب ص" ااكهي4دخو

 ىمساذا ءلهمساناصاعاو دج أ همسأ ىثب رمثد ورماكة-فلاس لا مالاوةعدقلاب تكلا ىفأ .هركذ

 ا يل معتمهمسأب مالعالا دعب هنال صئئاص#لا نمد عوهيدوءوملا ىنلا هنااهمب

 ثدشومد ب ا وو مو لالة راامالعالان ,ماريثك نادرب الف هلو همم

 ةيفلالا (يتكلاو قآىذلادحأ)همسا(امأ) انمسلإ نهال ىلاعتلاةىحي وحونو
 دجأهمساىدعب نمقابلوسربارم هندمو ىلا: لاق ىسومو ىدعك (ءأ دنالاةبترمد و)ةغلاس |

 ءاوس ةالصلا قمهعصو

 ىودك ىودل -ُللابمف

 ىأ (ىقيقخ) لحتلا
 هحنمأاع صخخا اذاو

 ةديج بقانءنم قا
 ردد هدو تبنارو

 (دجاؤاد#ىحسنا)

 ه-: ل-_هاحدن رع الىأ

1 
 (نيمسالا نيدهىف مم

 نيميسولا نيميظعلاىأ

 ضد[ ك2 ا م

 ريسلا فلقتاكلوألا عبتلاقوأ| اب 7 و
 مارحلا فص خربال 0 مس نول 0 3 انآ ع 2

 ماعبهجر ةئدعب رعأ 00 ىناتيلاب 1 ىوسلا - اا ع 9

 ضعبلاهرهانأوأ اهب رئاتساى ا |اهممك>وهملعباس :تلماعتموأهتمكح بدس ىأ(هتمكحمتلا عنخ) 7 يو 9

 7 رخآ َن
 (هلبةوعدمهب]ىمس ىأ ىرينز وب لوهجلل ىدم(ىديالو هري-غدحأ هبىهسانا) هدامعص الخ ع هتامارك عاونأ نه

 دج[ همسامالسااوةالصلا هيلعرضخملانا نملقتاموب اوصلاوهاذهناءأو اعلار 2 لاق هلق ىحسا

 هنرب يت ةانثمو م2 نوك سوةمجعملانيغلا مغ تار كال ردو اودودرعلوق

 دجال اكن 1 تلي ا مااديدشت هدا 2 هو نايغس

 (ىجهمسا ل جهشازا

 هةيفدح ىحسا طوع ىأ

 6-5 ةردقلاب 0

 ل 2 هيامر 9 -_- مم

 0 5 0 مو ا ثالثلىأ

 ام-ييلع ىسعو ى سوك (عايدنالاه,ترشب و)ليعالاو قع (بتك- !ىففاىذلادجأامأ) ١ وسل بقن هه لعمل

 ىدالو) ةيملعلا ةهج ىلع ىأ (هريغدحأهب) ىمستي ةخس ىو( ىهسا نا)هتردةوهندارابو ىأ (هتمكحملاعت هللا عدش] م السلا

 ةيفصولا ة يسن ىلعىأ( هلق ةوعل مدي



 0 0 0 دع 0 ع

 ع عر ا نيملاعملا هلا نيب ةب وسنلا نملوةذلاولوةءملا نمةيلا#|لوقعلاباب رأ

 هلل 3 و نيطلاو تت”ةختخخشت7تت7>>-2->--->“““7--“إ# 55

 ىوتسي لهلقيلاعت | - هدعبامأو هلةنايصهنىمست نمهذهع نما رد نكن لوى طقدج أون ولدكب دجأونب هنادمه
 لهمأريصيلاو ىعالا ةكرمي ودهازلا ىوحنلا ليل اوبأ ىديهارغل اوأىدوهرفلا مهب ورع نيدجأ هنىهت نملواف
 رون لاوتاملظلاىوتست يعد ع لعدنالخ) هلوق ,هتنايص كح نيدت © ريخأ ن نكي مام ىوةلاو علا نم“ هناك م ءالااذه

 اذهو ىاطنالالاو [|< رظذو باص ىأرومات هلل _ةءالنمسلقلا عضو هزييعمدعلو ائثاوسابتلاىل(سبلبلقل

 وه فاؤملاهركذىذلا هكر دو ءوااذج ا هرك نوف هاقيسئثدر ح«ةوءنلا عدم قدص قددرتف لطام لاو ىلا نمب ف قرقم

 طداحم ل وتاودلا قرشا ناودهدّص نءهنانك هنوقووإعوهىذلاىلةعلاةلقن 6 تالا فعضف تكلا ىف

 نعئراص:الا صفح وأ ددرتلا قاطمو ناظلاو مهولا لب اقنامان هه.دارب نازو< و سدل ىلعفوطعم(َكْشوأ) اهمد عوةأرحلا

 مدعو دج لثمىأ ( دم كلذكو )شب سل ىدكالا هديب أوانه هشديعت نظ نمو ومزحلا م دعو
 م

 لاممث دحاب 0 (اضيأ) حصالا ىلعالص أ هبمس ل هنالهب امم هلعجو ل_وهيلعيلا عن هللا ل ص هم ةعب لبق هيةيمستلا

 هللاوهيحد نءاهاهودقو نمد فىحأهيمسامل) كلذك هلو ةاددك أ انوهك :هيدْستْلا فرعلا قهيدارب هعجرو داعى عع ضارذصم

 (كلذكو) ل عأىلاعت ليعمل رغصم سما ىق لدبق( سو هيلع هللا لضهدوجو ليست روتشاو عاش نا ىلا م هريغالو ررعلا

 دهم)دجأ + .تاكوىأ تقودالبملالءقو ا#مامزوأ هتدالوىأهدوح وىلءريسفت فطع (هداليمو) هس رقد وهنامز لماقتل

 (م-!)ىج +ىأ (اذيأ دنعسلاط نأ ءثىفالءلدلووا راهن ةنمآهمأ سو 4ك.+ .اعىلاعت هللا لص ه.تلجواهماكمدلوملاوةدالولا

 هن) مشي , لةخ_نىقو رد الا راثأا نمةئامئامو نينا عونيذت |ةنس نأ سن نمنع مشع موندلوم قذاو و ىلع بول ةرلا

 الوب رعلا نمدخأ قعبب 00 ري ةأك ناك ةلوالا ع. رنمتاختدل ءأورممع ىذت الورش اعلاةعاس !اقناك لءتو

 ىأ(عاشناىلا مهريغ ريغ ليقوامو نيس#وةعسا ونيس أ نبعد راوأرهش ليءقلادعب مشاه سعش قدإو لبقو ع

 مهريغو نامهرلا راما نار ل دورا وع عن ,ملسرب ىأ(ثعبب اسننا)ىلا تهقاءاش نال ص قضوا

 هيلعمدوجوليبق) ناءاحر) را كلذ مهءانب اب رعلا نمل !ةموةىمسفدهمدمسا) ريسلا ف ثءدذاهنسو همعذ

 مالسلاو :ال 1| ىأ( (وه) دمح؟ىملا مهئانب ,ادحىأ (مهدحأ) هبىمسملادلولا نوكيناءاحر لجالىأ (نوكي

 ليبقوىأ(هداليمو هيقريعتسا نب د هواهمسا وتر وأ لقرب تو صام طق يرو هسا ا

 ملا هندالو نامز نامل سابقا( هنالا سر لعحت ثم ملعأهللاو) ىلوأ ل والا وهاب ل_صالاو بصنل اريمضأ عذ ةرلاريمض

 خاف ناك ثلا مظعىأ نممعرزنم لوةلطن اكمل ةدارةب ا الاولوب ةمطاف لك الولوسرد# لك سلذا كلذ مهدقي لهنا

 ىأ (ثعس) نايل دج نعتصدخا ناوةيحلاةمهومامماف نطابلاةمةصتوةد هاجم اب سسك ةلاسرلاو ةونلانا ءاكلا

 هدهاموميحو ىلتل هيد .«>ىامكاذريغملا الخوال سانلا ندح ا راص ىد>ةيفصالاو:دابعلا
 ىهسقد همسا) لرب

 نءليلق عمجىأ (موق ناولوعقملاب صدي اللعخأ أ نالزعي ىأردقم لفل .لوعفمانهوهفرصتم فرظ ثيحوهتكئالم

 كلذي مهعانبأ) ا همده] نامزوأ ناكمىفهناب ف دوبالىلاعت هماع نالاؤرا انهوهسنلوهيفرظلا وراحلا ىاعت عص

 مقار نك ناك نممهغلب املهمهءانبأ اومسام اوان ههءّئرقاكهةناسردا رفازوح ودي رعلا تك هل يصفنو

 ىلا ىنعيءاباىأ(وه هلسب#بهلاراظ:نا هنورظنياوناكسف هنامز تي رقباورشب وتارشملا ف ىورو ناهكلاو رابخالا
 مسعأ هللاو) ثوعبملا نيدجت)هيرشملاهنوكل !ءاحر سو هيلعىلاعت هللا ىلصهروهل لبقهمساب نومسملاىأ( مهو) مقرس
 (هتلاس لع ثءح 0 تيا ددر وهج تمر ه( ىنوالاح الحلاني ةحرحأ

 مهو) هتالاسرةءارقفو | الخ اوءاهوةخوةفمتامهمهاح مثةنك اسةينت ةانثماهياي ة>وةفمإ مهمءاحوةزمملا م ذب ةحيأو
 نيثاح حم“ ه9 وةرمه مضد (ةح :>!نيادهت)داليم لية مح ؟نومسملاىأ ) ىل امد هم 6 (

 ىدوموبأوريلادبعنباةءاحصلا نم ضعوتلمهمورخآ ىف ماللا نفك ةمو مم ىحح (حالحمانيا) ةنك اسةي.تتامه نيتلمهم
 ءاصنالا .٠,متامقىلاةم رك ) ىسوالا)



 ىنمشلا ركذراظن مهتممدعق وهني دملابتامواهريغوار ديذهش ةثراخ ىنب دحأ (ىراصنالا ) حقن نوكسق عشب (ةمأ مني دجتو)

 ةدحوم ءابب ةحيحصةخفنىفوةدودعضلأاهدعبةلمهملادديدشتو 2 مم 2 ةد-حوم عشب (ءادءني د#تو) هريغو
 لآ ُ نمهدعوهدودمئءارق

 ىسوم ونأ ةبامعاا
 سوالا نب كلامنب ورع نب حر زا نب ثراسحملا ني ةثراح نية عدم نبىدعنيدلاخنب(ىراصنالا نوكسن تقي( ىركلا)
 لاقيامناو ملل هنالراصنالا هل بق نموهوةحي>أ نب ده نود ىراصنالاباذهف دوو ىرادنالا ْن نايةسن دمجحو)

 مالسالا كردي ملهنالمهودةفةباععلا نمةحيحأ نيد دعنم ىهذلالاقاذلو مهتم سأ نا ىراصنالا

 نميوهو ةنسنم رشعو ن مذ" ارةثعبلا لمقدولوملا لهشالاد ,عىن,ف يلح ىفدملا نجرلا د مءوبأ ا ذهامءاو
 ىدررع ناكواردددهش ناو هوهيقددرتربغ نم ىدةاولا نعةءاصالا ىفأك ةياها<اىفاد#ىمس

 وهوكلذريغ ليقونيعد رو ثالث ة:سة:,دملابتاموهتةالخ ىف تالضعملا ف تكا هدعب ع
 رك ذدد_هد هنال هلم ىف سدل ةمل سم نيل هى ملاك ذناحارشلا ضعبلوةوةباحصلا|ءامدق نم ظ

 وهام هفال_نمهثءمسال هلدح والهمس نم رش ءعوحنبهدلومدعب دل وو هوهدإ وم لقادة ىمس نم

 (ىركملاءارب نيد مو ) هتريس ىف ىاطاغم هلاتناوحوجرملوق كاقامو ىدقاولا نءالقنريسل ىف 5
 ةراوتعْنب فد رظ:ءاوهوةدماهلتةلوهمءاروةحوتفمةيم 2ةدحو ءءاربوةروهشمدإ مقر كمل بسن |

 ىلحلا ىئاو-ىفاذك اد صمتي ارءارسهيبأ مءاوقن انك نبى فأ :مدبعني ركب نيس نيس زاعنبا ْ

 ة>ي>أ نيد نا ىلا نادرعأ لاو نفخ دقو ىل قة ههملالادلا دب داو ةدحوملا عذب اريهريغ قو

 رسكو ميلا مضد(عشاحت
 دهجعلا !نكملا

 1 او
 وأو معنولأ هلاوام

 قتاكملتلا لاو ىدوم

 مس هنا ح..هعلاو

 مسكي (نارع نيدممو)

 ىفومبملا نوكسو نيعلا
 ءاخحلا مضد نارجكحسن

 هيلعرصتقاو ةرهمانم

 (ىنعملا)فاسملتلا

 نيدو ) محا مدد
 ىازلابوعانا مضن(ىعازش

 (ىمالاإ] ة-مجعملا

 عا علت م
 ىءمهضعيدازو (م-ه

 الرخا ءامسأ ف:صملا

 بيجع مأ اس نميةمهدعفةياها4ا فاوكله لب مالسالا اوكرديؤءارب نيدو ةمل م نيدو
 (عئاج نينايفسنيدهجم) اذك (و)ةثعءبلا ل_.ةد-ح؟ىمس نم اوناكناو فخصلااب ويلي الف
 مضي (ىعحلا نارجنيدجو)ةبادصلا نمددعىف معن ونأىد_+دقومالسالا كردي هناقىميمتلا
 قونونوفلأ مثةإمهمءارو ملا نوكسوةلههملاءاحلا مضي نارجوةةور عمتي رق ةقعجال ةمبسن ملا
 مضي(ىملسلاىعازن بد و) ناهربلا هلاواك مالسالا كرد اض:أ !ذهو هادينارعرم ل | خت ضمد
 هلمهم ني-عوفل أو نيتمجعمءازوءاخلا مضد ىعازخوةل يقل ةبسنءابو ممو ماللا شنو ةلحهملانيسأا
 نأالاناهرملا هلاتأك اًضأمالسالا كرد. وهوةمقل دب مساوناوك ذىنب نموهوةعازل ةمسن

 (مهعباسال) ةدسمهوالمأ أ مالسالا لءةادهم ىمست نمدعامتا هنال هنصملا ىله هب ص رتعن الا له
 غلب ى>داز نم مهنموةثالث ىلع مهدزبمل هناف له اك مهدد ع ص ق: نم مْممو صحلاهرامخ| ام ىلعأ ذهو ل 50 (لوأ - وع . . رسوعزو دور 0 ّ 0 . لاقي و)اهرك ذى هدئاف

 هىنعطاست ملعدسقو عباس م1 أ دو ضعب ىفددرتو مهضعب ىفرار كس عمرجح> نبا هلا فاك نب رمشعلا 0 5م ١

 ةطت و[ دلع لاس هنا لس لقدجم مسلي (ميىمسن نملوأنالاقيو)ةءلسنيدهتف || دن ا لاما
 لهما مسا قالطا نمو هفهلهأ ىأ(نديلاو)ءرك ذىباسلا ىم يتلا عشاح نب( ناو سيد ) دمحم ١
 ند م>54]) ى جست
 نيا ىأ (نايفس

 نميااو)ىمي لا عشا
 نم.لالهأو ىأ (لوقت

 نمدمحُدلانيد#) الوأىمسىذلا (لب)اذ_هالوأ همس 1نولو#ي ةخسن ىفو( لو: )هيف لاحم ا ىلع
 امدعب ةخسن قودسأل اه و ثوغلا ىدزأ مهونأ نويلا نمدزالا ىلا ةبسن ىدزالاةحس ىو (دزالا

 ناهربلا لاقدم<يلاوةارسلاو نا عّووت ثدزأو مهلكراصنالا ل نمواضإ أن يسأ اينارمسني دورك ذ
 ةلمهملا احا نوكسوءايلا مضي هناالوك امنيا لاقو ميما مذوءاحلا نوكسوءا لا حّمشب خسنلا ىف هنأ

 1 د ل ب 2
 .٠ . 3 .٠ . .٠ .٠

ال إسم حرش ىفو يملا نومضي ثيدحلا باح أو مما رسكو ِ 0 7_
 ماارسكوءالا نوكسوءايلا مضي هنا ىووخ

 : 2 1 ؟ سمعا 1 هنأتةيملعلا دعب ةلادال ل قنا ةنراقملأو عراضملان هلوقنملع وهو ىناسغلل لمهملادبمة:ىف اذكو 2 ع ل 1 1

 سلاذهنالاقو * اهدعبو,فيكسف © هتموكح ىذرتلا ك-كابتنأام : هلوقك اهليقذاش 5 1 / 0 /
 د 1 فل قومه مداسالا_,فههلوق ىفانيوهواعباسزوكييةتسلا نم ©. اوهىا(دمحم
 1 1 2 : 2 دمحءااوالوأ هق

 ىرقتملا حدقب حست قو هريغو ىوونا اك نوغقهاهطمدام ىلءممملارسك و ءاحلا نوكسوءايلأ
 حتفب (دزالا نم) دجردسصمد لا ىورو ىفا مثلا لاق اعيكو عنميكد محي سوماقلا ىفورسكملاو حفل ابىرخأ ىو ميلا ضو ءابلا



 ىف نملك ىلاعت هللا ىج 3 مب مئاشلا اوهامىلع عباسلا وهن وكف منلا ىةميظءةل ست ىازلا نوكسو ةزحلا

 ىأ نقلا ىد, نادرا تتتتتس772تت7ت2275>كت>- >5
 (هلدحأ ابيعدب ءأ)هسفشب

 رهظوأ) هعبثيوىأ
 قون نمىأ( بساع
 نزسكي ككش )تاداعلا

 حةوىأىلوالا فاكللا

 ند-#وىثيللاةراودعنيد_وىدرسالاد©وادحا وامهظأو لاودعسلا نامثعنيد# 'و ىرقنملا

 ةع«ىفدازقثكلامنيدباوربانيد_<#وةءمبرنيديزب نيد_عوىلامثلا ةلو نيدو ىرمعلا ٌكامرح

 مال_سالا كرداهناءالوه صعد ىف ل يقدقوم_مممدحاو ىف ىلاعت هللاهجر فذصملا ف ةونو ةيناموأ
 نم ىلع هقالطا نم عناسالذا ل هسه. ةرمالاو مد: ىراصنالالوةىفالا|اذ_هىنانيال_نصملا مالكو
 دم>؟ىأ (هنىهسست نم لك )ةمهلاهفريصد عذمو ناص ىأ( هللا ىج مخ احسن مهنم هتبارقل 1

 ىأ(اد-1) كشلا ىف || لوةينابه_سقتباهئاعدا دا نمهريد_ه:(ةوبنلا دينا سو ه.اعىلا عت هللا ف4 صول مق
 (هرماىف) هنام :لهأ نم نال سو راما وأ)ىنوهلوقي ناب (هلدحأ اهيعدن وأ) ىنانأ
 تققحت ىحإهناث ىأ | تاذفئثىأ(هرعأ فادسحا كك بدس) نه لعريم_ضو رهظأ لوالاولوهجأل ءؤانب زوو
 نيسل ارك (ناّدمسلا ىل_ص هلعقو[كةرهاملا هن اهصوه:باد:كدوعواا ول اوههنا ؤّك_ثىفساخالاعقو ءابدسنونك

 ناتمالعلا ىأ ميلا عفو رح-نممهكككنام هىدب لع ىر< وأ ةرهاملا قال_ال وتاداهرالا نم وه-لعىلاعت هلا

 ةيدم+ل ا ىل_ءناتلادلا عطتالو ىلا عت هلوقك مومعا اديب ىسهملاو ىذلا ىى-عمؤوهىذلا ىجد_د واب مطعءلاو ةقردعو

 هللاىل_صهلاةيدجالاو || (تققحى> )اهتم ضد عقوناو عومجملاهنع ىمحلانامهوأ واولا,فطءولو اروفكوأ امم آم
 قد ( لس و ه-ياءىلاعت || هءيدخالا وهيدم-هلاام_هناتالاناتةصلاىأ (ناتمسلا) َج راخلاىف تنسو تر-هظىأ
 ناتميسلا خنلا ضءب || لاقاك أطخوهو نيسلادعبءايب ناتميسلا خسنلا ضعي فودام ل مسا ة-ةةاو نأ: ءام_هناتللا

 ولا سلاح
 تققتواذ-هلوالا
 وهام ىلءل اغلا ةغيصد

 ىاطنالاهطمضورداستملا

 هتيمدوهوناثمسلاب وأ لعقلابىلعتم (مل_سوه_لعهللا ىل_صدا ملقا نمناوغطو قاصرا

 هتده_ثودلاسرلا ىداف ةيضاسملاممالاو ةفلاسلا تتكسلا ىف هب رشدملاهن ا ىل-ع لادوهاسب

 ىفد_>أهءزاني ل ىألوهجلءانملاو ةمجعملاىازلا حّتفب ( امويق عزاني لو )هاوعدقدص»تانئاكماا
 (رفكلاه هشلاو_>؟ىذلا جاملاانأو) ثددحل اذهىن لس وهدلع ىلع” هللا لص( ءاوقاماو) نيّتمسلا

 ءاني ىلعءاحماوءاتلا مضب ىأ لوهدلل ىءمر ون ريسفتلاءاقلاب( ثيدحلا ىفر فق )هد عب هاوقب تأ !ذلوهنمدارملا ءانعل ناي :

 رهاظلا فالخوهولوهم|| لأو امم لوقنم لءليقو هلةةصوهو ثي حلا ىف هاوقةذي رق ل-سوهيلعىلاعت هللا لص ىننلا هرسف
 ىازلا عقب ( عزاشملو) || ةلازالاءانعموحلا ناو ل_رتايك هتداعالة_داحالف مدة:هناامهدحأ نالاوئ -ا نه ىآرتا-!و ةيفصولا عال

 (امهيف) دحأهضراعبل || رفكلاو#نوكي ه) هلوقباموعفدىلاراشأن ادابلاو سانلا نمربثك ىقدوج ومرفكللاو ةيلكلاب
 نيتموسرملا نيتعنلا قىأ هنارهاظا |(يرءلادالبو)رثأالونيعهتماهب قيل وميءاعىلاعت هللاهرهظاذا مقل ادعد ( ةكمنماما

 ىاملا انأو هل اوقامأو) دءلاكراص ىت> لدمض!هىشالتامالاهخم قد هناتمالسالاة>اسو نرعل اةريز> اهدار اورخ آهجو

 (ركفل !ىكهتلاو>ىذلا نم هاىوزاس)و هلوقثلذك (و) هقل نم هبري- كي ىلع هللا اص أ ساق ةكرشلا تناكدقو

 سل قر ىأ || اهةزاشم صرآلا لا تب وز لاس ةيلعل ام دا ىل_ههاوق نمثد د42 |ىفدرو الا ةراشا (صرالا

 لوهخلا ةغيصي (رسقف) || رانلابدلجلا ىوزناهنمو علاةمجعملا ىازلاب ىوزلا لصأ وا ,مهىل ىوزامىتمأ كلم غاسسواهب راغمو
 (ثيدحلاىف) نيبفىأ || هتمأن اندرشب واهلكاهرظت ىد هتردقةضءقىناهاوطوهتردقد ب ضرالا عوج ها عج ىلاعتهناىأ

 جايتءاريغنمهسفنىأ || اهنم وكل مامنااناة نادل ءقوأماللاوةالصلاه-ٍءاعمم رعب !ىسعلوزندعي ةقيقح اهلك اهكسلم
 ناهتءاغ هريغريسغم ى مل_سو هيلعىلاعتهللاىلص ىنلاو هللاىأ (دعوو) هن رقل ف :صملاهاض:راىذلاوهواهقرش اواهماقعأ

 هنيبأك لمس لوح هكا ةىأاهرسكز و ىمملا مذ (هتمأك لم)هزوح وهيل الصب ىأ(هغلامي هنا) ثيدحلا قدروا

 0 نوكيو) وحمعيوهست مأكل مهغلس هنانمرعتأو ضرالا نهاينأح هلىوزهنادرودةوفلاسلا هولا ىلعاهتاطاسو

 مع ( هرثأب هذ ىأ هك وهعرشو هما رفكلاوحم ناكألو مدع اك هم دا مريصن ىد هلالحم ضال رفكللا نههيئام

 ىأ (يرعلادالب و ةكم اوعي هلك ةنال بدو ةيعيتس لالا ناعم [ ره 1 كاس نان كالا

: 

1 1 

 (ىوزامو) هتايحمايأ ا ةصوصخم اًضرأ اهبدار-ملا سلو ضرالاعيجال_هاث (اماعولانوكيوأ) هلوةودحاو
 واولا ممكو ىازلا مكب را اا#زا###!ا>ا>!>>+طظ40022سس 1 12571

 (دعوو)اةم1ىوزاماهك امغابسس ىمأناوابراغمو اهقراشمت أ رق ضرالا ل ىوزهللا نادرو اك (ضرالا نم هل) مجو ضبقىأ
 اماعوملا )نوكينأاماولوقي ناهقح (نوك؟ وأ)اداخو غانو كياذه ىلعف هنامدعب يأ (هتمأ كلم غاي هنا ) لوهحما ةغيصبب



 41-3 ىفىأ (ةبلغلا ءروهظلا نعم
 ريمضلاو هياعيوهبلغلا
 ىلاوأ ىلا نيدهولا

 ىأ (هرهظيل ىلاعت هللا لااك ) ةذمزالاو ةنكمالا ع-.جىف لهو نيد لك ىلع 84

 | سالوه_هوع ىلع قميف ناث باوج(ه لك نيدلا لعهرهظيل ىلاعت هللا لاق[ ةباغلاو رو هظلا ىنعم) |

 عيجلعهلهأواعوام”ملد. وربغامناربواهخسنب نايدالا نمهريغل هما غو ندلاولعوايدارماةرماع ؛ نيدلاىلع) قلطملالوبشلا

 ناسدالا ىلع ىأ (هلك
 اهدأ وحك اهعيج

 اهتالطيروهظواهتاهربو
 د5 و)امتاطلس لاطباو

 ثيدحلا قوريسعتدرو

 ىييبل اهأو رام ىلع ىل

 تي ىذلاهنا) معنونأو

 لاو( هعبسأ نمت انسه

 لقىلاعت هاوةلىحدلا
 اوهتنينا اورقك نيذلل
 هيقوفلسدقام مر فْعَ

 ص:#ريغ ماع كحاذهنا
 ماللاوةالصلا هيلع

 تاثيسلالم<ناىلوالاق

 عاسالاورئاغصلا ىلع

 تانتجاوتانس#لا ماظعم
 لود 28062: رئانتلا
 تاكا نأ ناك
 هلوقو تان | نهد

 لد هك م اك

 تان
 هذهنوكد نادعسالو

 ضئاص_+ةنمل_صلا

 انأو هلوقو) ةللادذ-ه

 سانلارمش<ىذلارشاحا
 قمسلف (ىمدق ىلع

 ققذدو هانم قيقح
 لوصوملاداز هنأالا ءانعم

 ه-مدق ىلع لة مانه

 نءعرام الا هدل_صق نإ

 ىلع لوقىفئكهسفن
 هردي> ىنأ ىةمسىذلاانأ

 ةرمسهمل اًضأ انه.داعاو

 نونوكي ىأ(ىنىدعي سدل ىأ) هاو ةبهندب كهدعي نون الا ا ا سانلابدا رمان( ىدهعوىفامز ىلعىأ) هلوقب

 وهج وزعىلاعتهللالاودهاثموهاك ممولة ىف بعرلا عاقباو مهرهقو مهيأ ءمهطا فمها دعنم
 وهورثالا ب اهذا اوم نادح_ضوروهلك نيدلا ىلعهرهظيل ىلا نيدو ىدهلاب هلوسر ل سر ىذلا
 هل-عجاذه نانملءقامدلب زاانود الا. ريءاذلد مدعلاك هلرثأالامز او نيعلاءاقبعمز وكيدق
 ديعلاك ضرالا لهأض ءبلعج و ىضارالاك لت نعمهدي د لازال عولا لجواد>حاواهجو فىدصملا

 خسنو مه اوذوحك مهريغراث آو ل_هجو وملاك م_هفرمصتةلا زان مهلعج وم_مياعدب را برضب
 فئادك نماهوذوم_متاوذتلازاك مهرهتو مهتكوش لاطباومه-اورأ ةازنعىهىتلا مهمتكومهتايدأ
 ريسغتلاو (ثيدلا ىف)رمامربغب ىحاملا ىأ (هريسف:درودةو)ةفاتختدوجورا| ب ءاب زاحمهيفق دوجولا
 هل-.ةاموتارفكسللا نمه:مأىلعهمىلاعت هللا منأا(هعبت أنمتامسه.,تي < ىذلاهنا) روك ذملا
 دقو فصلا نعىو ماذهو ىنعموةةلودلل قذاومةرفغااكوفعل او ةرخ الاوا يت دلا ىف مه عاقش نم
 ة#.قحرفاغلاوىئاعلاوهمسوهذازاج ملسوهياعىلاعت هللا لص ىنل ىلا هدانساوخسنلا صعب نم طقس
 رخأتاموكبئذ نم مدقتامهللا كلر فغيل ىلاعت هلوةرسفدقو ه-ةمأ ص ئاصتنماذهو ىلاءت هللاوه
 قمبلاو معذوبأوهكردت سمى 5 احلا جامل فذصملاهرك ذىذلاريسفتلا اذهىوردقوّك م ءالرفغيب
 ىح هللان اف حامامأو هلظفلو لص: مهنا ىطو يلا لاقودا:سالا حبدج ل سرع ث د دح هنا ةيحد نيا لاقو
 ىدحم وهيل عىلا_عتهللا لصد نمآن منادانعملئاوشلاح رش ُّق ردح نيالاوودعبت نمت انسه

 ثيدحلاىفو فاسدقامم_كرفغباوتذينا اورقك نيذلل لق ىلاعت هللا لاهد.ةهل..عاموهرفك بئذ
 رفكلاد_>أحعملهنال مل_وهيلعىلاعت هللا لصانيدن اذهب صخو هل قام مده وأهل ءةامس < مالسالا
 هللازا هئاصخ نم هنوكيدارملاو نيريتلاريسم غاب قرجحلا دعو رفكسلا معدةوةرتق ىلعءاحذا هاحئايك
 تاياالاقهثال- ع وف ولص وصخ ىاطم و48 ل5 نكن مل ل تأ رفكم لاو :ر شكت هما فطعأ ىلاعت

 ثا دحت اذه ىف( ها وةو)اراق غناكهناركي راورفغتساهثمال مال اوةالصلا هيلعح ونلوةكراث "الاو
 مهرفاكو مهتموممهعيج(سانلارش<ىذلا) دعب هلوقب لا سوهياعىلاعت هللا لصد رسف(رشاح انأو)
 | هللا لص هنال باس | ليج تورش او ف ةوم الوهن ممهصياختل ىمظعلا هتعا:ثىقمهلك مخوخدل
 ناكا و ى-ةعىلعهءاور فور مديد اوفيقذتلاب ( دق ىلع )نيا علل هجر لسو هيلعملاعت

 هنالونتمباههو (ىدهعوفامز ىلع ىأ) هلوقيهرسفدارعسدلورشحلل سانلا قوس هناهرهاظ
 ا (نييغل امتاخو لاو مكى: ىد_عسسل ىأ) لاقمثم_هرصعىفءافاكاد_وعىلع ناكاذ_هلاق#

 هعبتامىهتموأادر_ةمناكءاوسمدقل اوألل_صافريغ نم ىمدق رثأ ىلعىأ فاضءهريد#تراماوهف

 تقووىنامز ىل_عوأ ى-ةءىلع ءاحاك ىرث أ ىل_عمانعمىنامرك-ل|لاووةعب رشلاوهوهيق سانلا
 هنالرو_ث# لوأدب رنالمتخ ودعي ىنالذاد يقرشحلاتاعالا_ءروهلي مدقلا ل عى ايت
 ة-::ؤمىهوةفور_عممد_ةلاومدق:(كضرالاه-:عىقشنتنملوأ ملسوهيلعملا تدلل 0
 هلوهنءاقعاذاهمدق تهل ءلاةيؤساسالا ىف ئرخأ ناعم نءاهي زوج و ةدق ىلع هريغ_صتل
 ىد>رشملا ف نوسح مولا مث يف بدسلا هنوكو هيفهمدق:ل كلذ هاب سنك مد_هنىأ اذك ىفمدق
 عم ملسو هياعىلاعت هللا ىلص هعبتمو رأت وأةنح نممه :رةمىلا ىفاثل ١ ارشح اذهىف ارشاح وكم عش

 لوقو ى-ثديد_ثلابىىدةىور نمةياورؤدار-ملاوهاذهوةقيةح رماح اذ هىلعو وف ىئالخلا
 | ةيحدنباءاضتراوهراكفأ تامين مهناهرهاطظ ناك ناوىلا طا هيلاهقيس لا لمة< وىفامركلا |

 امو
 اهحافوءاتل امسكبنميدنلا متابخو ىلا عن هللا لاتأك هلو ذو ىلع [اماحوهنيدىف هلا ءبات نوك هلم رن دعي ىسعن ا ىلا ءامباهيقوهدهعىلع



 انهةدععلا خستلا ضع .قديزو ريالا ليك 2 مهدعبءاحو(ءايدثالان مهريغ) فلخ ىأ ف اقلام هب( بقع هنال ابقاعىمسو

 39 ىدنعرد#و ىمدهشعىأ(قدهاشعسان اا ىأ ىمدق ىلع ىنعم ليقو) ىأ :ىدعي سل ىذلا بقاعلاانأ حم ىحصلا قو

 وأ اعاطمواد_هاشىأ اردو علك لورا نوك»و) مناع ندغاشوأ م نيدهاثىأ(سانلاىءادهش ونوكتل لاعتهلا لاق

 89 داقملاهن" الا هاظا ىلا 2ءاذهو ىكحدلالوقعفدهانررقىذلا اذهبوأينةموايك رع

 ك0 آآ

 روكسا هناالاازاحموأ هن انكر الا 1 همكم ءامخهيقهيلا قءسنأو صملا هرك ذاموا

 نمهاذه نوكيف مه را < مولو هأوقق د مثار ه سقت فصوهللاناى ُط ويسلال او بقاعلا هاوق عم

 اهنالهثامءاقمل هنو تقو ىف سانل ارش *ة-وكلذك هل-ءقامزأك هلاوام إ_سنافاهبءامسىتلا ةئامثأ

 هللا لو#» نمصرالا ه..- وىلع سدلو مو: ةعاس !|ناهياءدرن الف رخ آعرشاهدعد سدلو خال

 ع ءاعىسع لوزن هءفان ءالعتقلا ةءار 5ىلءهراوه 2 نموأ مهرج هرخآى أن ءيدنلا متاخ هنوك نامدقتو

 هئافلخرخآ هنالودنعا نئدبا ذلوهعرش ا اوال هلاعدأت لرش هنالودعد ١ مالسلا

 لسا ءلاو رض اك نلعب : تامناو وهل مق ىسعو َى :نمرخ آ سو هيلع اعتهّللا ىلصهنا دارملا لوقو

 ةياردوةنأو رفيعضوهومهضرأب رخو مهنوص> نمريضنا | ىنب :رشحهنالارش ةاحىهسلل قو لوك ىلع

 لجرلا بقعدن هوريخلا قمهفلخ ىأ مال لاو ةالصلا مييلع(ءايدنالا نمهريغ بق عهنالابةاعىمسو)

 نسحأو حصأ وهفريمج نبا نع ىو مشد دحقرسف دقورخ" الاس قاعلا نانودعي ىنال نكعرسفوهرلوأ

 موتل اديس فاةنوكن ميرعلادت عسبقاعلا لو ةو( ىنهدعي سدل ىذلا اعل اانأو حيععلا فو)

 نمر: || لهأ دن ءهمساهنا ل_,قامسي رغلا نمولسرلا ع مج نمهنف الك ىدأ هنالهللا قي ا ءانعق

 ىلع عمل -هقو) في عص وشو وباذعلا م_مْمع عقترا ورك 0 مويس :ىلاعت هللا ن اله هأ

 هللا نانأك زرعقلا نم ممادقلا قس نال قمسأ ىمىأرعىموىلرقبىأ(قدهاشعسانلا رشح هنا دق

 ىععمداه_ثلا ن ههنا ىلعءامب اك هو(اديهش ك.اعلوسرلا نوكيوسانلاىلعءادهشاونو ك1

 لسرلا كاطع همها نأ منيح ءىدصلاق درو يك ةيقيقحلاةداهشلا هنا ىلعر وهىئاوةنياعملاو:دهاشملا

 ارا.خ :والودعىأ اطسوةءأمهلعج ىءمو قدصلا,ءاءالدهشي مو هيلعىلاعت هللا ىلصوهو غيلبتلاب

 ىععام#ناىلا ةراشارش هاما ىنعم نم هل قا ؟ىلعت ءهو هواذهىلاعتهللادجر فنصملارخأو هنامب رعاك

 هللا ىل_صداناهريدقدردةملاوثس نعبأ اوح (ءاوس أ[ ةسج ىلإ [سوهياعىل اعت هللا ىلص هلوق ىنعمو )

 ريغب دأب ْز :وهفالاو عقا ولل فااغددعلا موهقمأ: اقَناد :رشعو أ ةس# اهلعف5 هر ؛كءامسأ ل هوهيلع ىلاعت

 ءار وتلاكماللا اوةالصلا مويلعءايدنالا ىلع ةلزتملا (ةيدهلاب بقكلا قاد وماجناليق) مدئاق

 الهضرعو ةدءافلا وزو :رك ذلاباهصيصخ ةةقباسلا ىأ(ةقلاسلام هالإ ٠ نءلعلا لو أدنعو) ل .هنالاو

 هلم وهقمالددعلا نوكواضد أ ةعدقلا تك اق راسهم ل تل مقا

 هللاو) كوع رك ذ ىت> ةدايزلاءذه ىلع ض قيم وهيل تلات هللا ىلص هنوكو مهوتاك لاوسا| عق عئدنال

 ىفريعنوبأ» هاور تدد_>ىف (مالسلاو ةالصلا هيل عهتعىوردقو) رك ذاميةصيصختلاهجو(ملعأ'

 رعطو#و:تيهو نب ف يسر ء عاضو وهوى عينا دوا راق نمءريدقلق هروذر ناو
 اهئمر كك وز 3-3 داحالان 6 دريبغ نيد وهطشيدص راعمالهنا مدت لو ةو(ءامسأد رثعل) ليفطلا أن ع

 لاق 9 ه 00 درسا ةهعتل داما واذهمدقت دلو 94 ب رن تمدقت( م ءاكح اك سد وهط

 يتناك ولوىلءبهيدعتلا بارق
 ىلع ماللاب تناك معز
 ىدءع م اندق نى كعنا

 هلوقكو مالك-اا ىف ماللا

 هللا اوريكشلو ىلاعت

 ىديزو اد_هام ىلع

 ليقو) انه خذلا ضعي
 هانمعمىأ (ىبدق لع

 قس ىأ (ىةباس ىلع)
 نم ىايقمدقن و ىمدق

 قىدقت ىةحتو ىربق
 ىلاعتهللالاق) ىماقم

 دنع فدص مدةمهلنا

 مدقت بتارعىأ( مهجر
 قدصت واقن ىلعست ربهم

 مدع ردنعمهاح ف مد

 ردن كد مهف و3وو

 ىلع نا مهماتم
 ىوحو ىتادقىأى دق

 نوأجايوىنعي (ةمايقلا
 ةعاف_كاساطقملا

 ( ىتتس ىلع ىدق لدقو)
 ىتءباتمردقىبعىأ
 انندلا ف ىتعاط رادقمو

 ةازئملاوبرقلا من وكمل

 ة+سنىفو ىةسعلا ىف
 ىعمو) ىذس دق ليق 0

 ءامسأ ةسعنىل هآو-5

 6 رشك ءامسأ هلا عمىأ

 دنءةر وه-ثموىأ( معلا ىلوأدنعو)ا هعجابىأ (ةمدقتملا بكس !!ىفإةروطهوةزوك ذماهعيجة سلا ىأ(ةدوجوماهما لدق)

 (ى ورد 5و ارمهدندارأ رااعىأ( ملعأ هللا و) اهصيصخت هج واذهثةيطاملاىأ(ةقلاسل اممالا نم)ءارةصالا وءاينالا ن نم ءاملعلا

 ىنأن ع ف يعض وهو بهو نب ف يس نع عاضوو#و ى م" هلا ىح ىلأق د رطن مدد ودرنيباريسفت ىو معن ىلاللثالدلا ىف اكىأ
 ة>< سلةدعل اموهقمنا ىلعرو هلا (ءامسأ ةرشعىل) مالسلا وةالصلا هياعة خذ فو ( سوه ءلعىلاعتهللا لص هنع) ل قطلا

 مداعاو يتدساإك ىأ( يكمداكح سب رهط)ة مشعل اهلج نم ىكأ (!رنمرك ذو) ءامسأ ة نجت ىل ثدي دج نم تب سام ننن و هنسب ةضراعمالف



 لئثاو دأ ىف ةعقاولا فور ارك ذيءاميا(ديساب سد ىقوىداعهأي رهاط|بهناهطريسامت ضعب ىف لقد قو هأ :عمن أدت وهامممْن أد لانه

 ل ,وأتلا اذه ىأ ( ءاكح) هط ىف هربدةنو سد ىفءادنلا» اب رص عم و هزاةقيافتانصلا كات ىلاتاءهملا

 سس ء بسسس  لو85ؤةَل8ةلليِِللسللللبتتيزؤ9زيبربتت5515لويووربي5و95149و922ح-533 0 2 2 هل

 َن ممسأهنالوالا 2 لإ اوقأة برأ ىلءمانعمق تام اااه ه*ءانآر ولا ماكحأ قىفرعلا نب ركب ىو 3 5 (ى
 د#نجرلا ريعوبأوهو

 كقاَص رم .# ادم نبا

 ن-ع) 0

 مامالاوهو (ىط

 نب دهم قوصلا ل 5

 (د#ني راعجو)ىدوم
 وهو اضأ هنعوىأ

 قداصلا 0

 رئاملا ده مامالا نبا

 تدب ,لهُأَهعأ رباك ادحأ

 هر 2232

 ىلإ ىمدهم أري ىأ
 ىأ( رك ذفءامسأ ةرمثه

 ىأ(ةدا) ريغلاكلذ

 ثيدحلاىفىتلا)ءامسالا
 دجأو د2 ىه ل والا

 -قاعلاوؤتش ا او ىحاملاو

 قريسفلا كلذ ىأ(لات)
 رخآالا ةسؤلا ناب

 (ةعبا كؤيسمر انأو)

 ع دلاري_سقت اماوا

 دع_سنيا هاوراك لاق

 وهذ السرو دداحم نع

 ماعلا بسانب ناك نأو
 اذه مارملا فاني هناالا

 ةادهمةجر انأءاحدقو

 امو ىلاعت هللا لاقو

 دكر كالا «تكانلعوأ

 (ة-ارلالوسر و)نيملاعلل

 ىل عبرت ءالىأ

 ايندلاف ةجرلاةحارلا

 نار_هظالاوةرخ" الاو
 ىن-: ةحارلادارملا

 مح ءعضب وىلاوت هلوقلةمالاهذهنعةقشملا عذر و ةقلكلا

 ءارأام لان يسب ىهسا نادحال مش لهل س لاوس يشأ هنعىو هر هكلامم امالا هلاىلا«ت كااءامسا

 هللا ىدر سامع نبا لاو ىفاُ اا د + نمسا ى سا اذهىأ 2 مكس انآ ا + كانت هأوقل ىت عش

 ىك هناثلاث ١! « كلاملاو د روب دك اناسنااب سد أ|مهنع

 نءىورورودلا حاوذن مهنا عبارلا 5 قاياكد ساب ىأ سهل لق وهيل عىلاعتهللا لص 1

 رع ءامسأةعس نآرتلا قيىلاعت هللا ىفامس سوك ءاعىل اعت هللا ىل هللا لوسر لاق - اقهبأ سابعا

 6 تف 2 كلام نءعسه أ ىورو عصام ثيدحاذهو هللادعو رثدملاو لمزملاو سن و هطو دجأو

 هنمىءمةيئ 5ناك اذاسرلا م«ابىمس نا هازو<كد علا ناكلذو عيدي مز اكره هءهللا ع

 ناكاع « رذاهانعمام ىردمالىتلا» اه-الا نم هنال مسالا اذهبةيمستلان .كارعنامأو رداوولاعك

 همم عئلا ر اظذلا ىدةةافرط#ل|نمديف :ا1 فرءبالن مهيلع مدقي نا جذي الث برل هيدر غني ىتعم كلذ
 اذهو 1 :هسئلازوح-فهئا> مب وك 9 كمتللذانلق يل ل 27 للا لاذ لعق لدقناذ 5

 ادد هيف ناالا سدفن مالكو هو ىبتن هلاك شالا ن مهيقال في اعلام ملك_:ىذلاوه ١و ىح تك سدل

 الامهللا | هيفا دال راد اك رك عهناورخ 000 ةيم سلا زب وحتنال

 00 ةددو ردع5ن ارغلا قدر ء أمرنغ ىفعنملا.دارم لاقينا

 هلاءامسأ ٠ مدنا هنأ ماقول هطلا أن عى ُط دما 1 ىلا مساهنا

 نمءاطل | رمسأ ن نعم وره فوك ادا 5 ىطس اولا نعىورعهننا هر ىل اا هركذامو

 ىقوملا ىفاك نيرح ىمسا نم بكرم مسا وهذري- لك ' ىلادا اهنمءاهحلاو نذوب وع لك نهرهأط
 ءالاو ضرالا أ طءانعم ليقو نئمطاماذعمل قوت عّذلب لجرايهانعمريبج نيد هس نعىراخبلا
 لامقو قار ءلاداوس لهأ ةغل ىهوة. طءئلاوهليق قوبرعق هم ايرسلاب ل جراب لق هضرالا ريمض

 هاك ديبار هنأ سد ) ري_باقت ضن( ىق )لع ادق ( (و) ىد_هن 1ىلوط لية و ىدم> ابك عةغلب هانعم

 طس اوىلاةبسن(ى طساولان ع ء)هتجرتف مدة: كن جرلادبعوبأوهو ماللا حتفو ملا مضد (ى للا

 اذهو مد: كروهملامامالا قداصل|رفعج و ه(د نب رقعج و) هجرت تمد ةندقوهف ةورعمدأب

 ليقلهئامسأ نم ن اكو ىلىه_بالاقواد:سم هلك ؛الد ىف قيمملاهاورو ل يعطل ىلأ نعئامسا ف ىورت

 هانعم ١ داش تام راما ىاكب !!نعىور ناعم مزالريغاذ > هةيحد نبا لاقو ةلابزي_سان

 ىواضيبلا ىتاوحق هياعم لاكلا انطس _قوهن :مضءن ىلع رصتةاقنيسنا|ب هز صاوى لن قنا اا

 ىورهناى ظس اا يحيك طا دبس لقد لو ا هانعمليقو باّدكلا لد ءاوأرماميفاذكو

 هتعمسىذلا(لوالا ثد دحلاىفىتلاةسؤلارك ذفءامسأ هرمشعىللاق 36 اعكاكرشا لضاوتا انا)

 03 نيملاعللةجرالا «]انلسرا امو 0 ىلاعت هلوقل(ةجرلا لوسرانأو لاف)وا«ءاعداز (وزاغن |

 ةيزحلاو رفكلا ةلذنموأ ل تقلا نمايندلا ىف هعبتا نفةرخ ”الاوايندلا فيادسعلا ن ”ياحلا
 او 9 لاواك كلذ ىمسا دفا يو سعتلا نم ممهحاراود.ؤلا ىز اودلا راذعلان مةرخ *الاىقو

 مقالا ن *مةعلاسلا ممالا قناك اممهنع عفرا لا ندلا فنينمو ةحار سوه ءلعهللا ىلصهنال(ةحارلا

 اا الىمظعلامهتحارهرخ' الاىفوتافيفخلاو صخرلا نمهمءن رم *ىفاع قاشملاو

 نينمآ ناميالا مرح ىفاولزنف ةيزحلا اولبقاذا مهم رارذ ىسو مهلك لرب ني رع ءاكلل ة>ارو مهمع فاك

 دقو.  مصأ ىصعاذا مهلمقن مناكو موي_صاعم مهيأ ءترتسو حسملاو فسخلام وع نمهتمأتن مأو

 در ا ا اا ل م 1 مل و قلل 4 لق

 تا

 زئاجعأ| نيدب عيلعمالااوةالصلا هيلع هلوقل جرح نم نيدلا يف ؟يلع ل -هجامو هلوقلو م-بءاع تناك يتلا لالغالاو مهرصأ

 اينو عا م

 نيد دع تتح وسالم 2ووو



 لهاجم ظملو هعطو ءىهولاثةلاةكر عماهلص و ديدشلا بر لا وهو ةمحام عجة لههملاءاكارسكو ملا حقب (محالملا لوسرو)
 اذاانك ىبعلاقمث نءواهبر وهأملاةدهامللا ىلع هصر لا ميلا فيضأو ةمحاملالوسرانأة جرلا لو سرانأ السرم هنعدعس نيا هاور اميق

 ة-جرلالوسرهنوك نيب ضراعتالم ه-:هيرقأودعلا ىلا انمد_- ناي 0 سوهياعىلاعت هللا ىلصهّللالوس رمان يقت|سأيبلا رجا

 ةمقنوءادونينمؤالةجروءافشنآرقلاكو نيب وج>ل,ءامدو نيو ومحل ءام ل تلاكهثاد ءال يرجو هئاءلوال سو هذا ةمحاملالوسرو
 ىقلاق ثيحهيرقال_اباةاختة بلاغ تناكه_ةجر ل علو نيصاعلاو نيع.طال ىأ اربذنواري_ثددقح ىفىلاعت هللا لاقدقو نيريكتلل

 ةحاسن ءاهاورةجرلا ىذي وهيلعمللا لص هتيمستواذكواذك ةليللا لعف نال هرادباب ىلعبتك
 هن الاس تأ مساموة->ارلا ىثهقرط ضعد ةدروو هودكوةرب ر هى أن ءاد:سمك احلاو
 مههاحدزاىأ اهيفلاطرالا ماحد اال كلذب تيمسلاْةلاوب رحنا ىهوةمحالم عج(محالملالوسدو)

 لاتثقلاو داهملانمد_:مأالو ىذل مةءلوداوىلابرعأو فيسلاب لسرأ سوهيلعىلاعت هللا ىلص هنالاهيق
 مير نبا ىسعل رغب و لاحدلا اولثاقي ىتح كل ذك نولازتال و« :مالو سو هياعيلاعت هللا ىلص هل عقوام
 هلاثق ىفذاة-ةية> ةجر هنالقجر ل_سوهرلعىلاعت هللا لدهنوك ىفان.الاذهو مالسلاوةالصل ا هياع
 ىمدحالامم كلذريغو مال_سالاراد نمأو مال_سالا ىلا نب رفاكل | ضعبّدناد_هو نيمل ىلإ ةمينغ
 انأو) ئملاعلاس سان. اله _فامعمهثادعال ب رحهئالوال ةجر ل_سوهيلعىلاعت هللا ىلص هنابباوحاو
 عدام: | ىءعاماوهو م-هراث آ ىلعانيفقمث ىلاعت لاوإئءافلاديد_ثبامهالك(نييدنلا تدقق ىنقملا
 فقول _سوه.اعىلاعت هللا لص هنأ لضفلا نمهيقوةيقاقلاهنمو عمت افق ىنهمنال مهرث أ ىلءءاحىذلا
 دارملاوأ د ئاوذو رمءهممالو هلمهصصق ىف ناكوهنس>أْئث لك نمهّللا هلر اتخاذ مهعثارشو مهلا وحأ ىلع

 هلقنو حارشلا ضهدهيل ءرصتقاو ةيقوقلاءاثلاةداب زب عملا خسذلا ضءدىف ءةوومهرخآو مهمباخ هنأ
 ءاممموفاقلاب (مئانأو) رظن ه-.فوعي رص صن ه.درب لو ىيطلاري_غمركذ ىةملانا لاقمث ىويطلا نع

 ةيسفنلا قالخالامراك-1 عماجلا ىأ( لماكلا عمال ىتلا) و هاوقيب ضنصملاهرسق( و) ددسن رحت

 همايقلديسلا ىنععنوك مقلانالمهتاتث عج ومب هغيلأتب سانلا لمشل عماخلا اوأا م5 لماكلا
 ىدم” الا ءاوراك /سوه.ءلعىلاعت هللا ىلص ىلا دلو أمل مرمشالا نبا هلاقاك نيدلارمأو سانا ارمأب

 مهتسن انشأ نم دلا ءةأب « ملط داكن دلا تنك و مدندتنيددعب نيد تلد

 مهتم ىأ# مك قلخو مق تنأ لاقف كلم ىفانأ لاق وهيا عىلاعت هللا ىل هنأ ثد دحلا قدر وأك
 نموهىذلامويقلل فدارموهوهر و مأ عميج قلاعلاريدمو قل ار ومأب مئاقلا يتلا ةداهنلا قو نسح |

 اذا مةلاك قلي ىنءعىلاعت هللاءامسأ نمْئثد لبو هيلعمللا لص ىنلا ىمس نا دعدالو ىل اعت هئامسأ
 ىف. دك |ىفدر وام ىلاعتهللاءامسأ ن ماض:أ مةلاوهئامسأ نمل ذر ىمس ايكمويقلا ىنءعناك
 هلقناك مئاقلا ىنعع وهةيحدنبالاقو نيف نمو ضرالاوتاومسلا مقتنأ ىلسوهيل هللا لص هلوق
 بنك ىف مةلان_بوه_يلءىلاعت هللا لص هتيمست ىأ (هيدسج واذ )ةقينالا ضار رلا فىطوي_.لا

 دنعاذهو هريغهاو راميفهيدج وىفاالا نيثد ها دنعءريتعملاقرطلا نمد رظد(هورأ ل و) ثيدحلا

 سودرفلادنمىقىمليدلاهاوراذهوهءسن أت امموهو مهدنع طورش هلوةداحولا ىمسن نين دحلا
 ةففغا ةحوتمملاةثئملاءاثلاب( مثق)ةءاورلابسح (هياوصنا ىرأو) ماكاضرأ ةيريثالاةداهتلا ىو

 لاح راذنالا مدقق

 قديفاارافكلا باطخ
 مدقق ل-غا كلذ

 لاف لمان د وخلا
 ناىورو ىفاس_هلتلا
 اولاو نت رعلا ندمام وف

 هللا اناذؤأ هللا لو_سراب

 لاف فيلا.ىلاعت
 اذهن عرخ"القنأ كاذ
 اهبش وعملا هج لا دم

 ه-داع ىلاعت هللا ىللص

 ىلا عتهللاو مل-سو
 هغيدصت (ىتةملاانأو)

 لاعثفالا ب اب نمللعاغقلا
 مضو ىنقملا ةخسن فو
 ةروسك مءاقدب دشن حسو

 حرصك لع اعلاةغمصي

 هأ اوقب,سسنأوه ورمشهب

 ءافلاد. دش (تيفق)

 اييكطر
 توفت ةخسن ىقو

 تثجعأ (نينا)
 مهيدهت عبباو مهدعب
 فبهاذل ىلوملاهيدرأوأ

 نييدنلارخ آهنا ىن-ءلاو
 امأ إو هلعب ىنالقى اذاق

 ءاياادددسشمب (مقانأو) كلذك سلو لوعفملاةغي_صيفصولانا مهويفانا سرب مهراث [ىلءانيفق مثىلاعتهللالاق ىكدلا لو
 طخ ىأ (هتدج واذك )ل ثا مثلا نيس ىفلاوفلاولئاضغللىأ (لماكلا) ريثكءااريخلل ىأ(عماحجلا مقلاو)ةرو كسملا
 هسودرؤقىمايدلاءاورنكلا ءاينالا قد رطىف ثيدحلا أن مدحأ نعىأ (هورألو)ءاملعلا ضعي فينصت قوأءاملعلا ضعي
 ىأءارلاوةزمحلا حافي (ىرأو) مقت_م نسحىأكقلخو مق تن ألاقفكامىفانأث يدحةءاهنلا فو سودرغلا دنسمىف هدنسولو
 هنالضو مصمريغوهوةمومضملافاقلادعبةحوتفملاةثلثملاىأ ءاثلاب(مةقهءاوص نا) نطأوىأءأرلا حّفو ةزمحلا مضي وأب هذأ

 ىطءملاوهو مان علودعم



 راشأ معلا ىنهكمشقلا نهذوخأملاو هوةثائملارمثق اهدا هنعلوةنمىأ/ ىلر حلا نع) كلذدعب هركذىق أ يسارك ىأ (دعب هانرك د5

 الو احلا <«الك ن سحتساو لماكلا عماجلا هلوقن مابي رق بس ىذلا ىأ(ريسفتلاب) مو, ظفالا ثيحن «ىأ (هشأو هو) هلو ةبهيلا
 نا اورلا ن وكت ن دعس

 دوةيال ريسفتلاب هبشأ
 هري-غو صراف ْ,اهركذاك ف ردلا عوذمم مان علود_عموهو ميا عفحصت هناىأر ف فاقلا مضو
 تنألاةئكلمىفاثأ مل_سوهياعىلاعتهساىلصهللالو -دلاقوهبس» رغثيدحىف قودسا نيادادرو
 ءاطءالاوهو مثقلا نمامهد_> أن اينعمهقاةن ثا ىف ةيحد نما لاق ةنئمطمك سفنو مثق كةلخومشت

 مثقلا نمىفاثلاو هئاطعوهدوح لذي سو هياعملاعت هللا ىلص ىمسفءاطعأ اذاءاطعلا نمل مدق لأ د
 عيجو لئاضفلااعماح لسو هيل عىلاعت هللا ىلص ناك دقو مث:و موثقريخلل عما لا لجرلل لاقي عج اوهو
 لاق(ىف را نع) قاي_ساميقىأ مضلا ىلع هانملاب( دعب هانركذاك) +-.قامتملعدق 'وتكانملا و ريما

 نينيس>وةدوه نم عمسةجح ةقن ىلاءاأو ل رحلا نيسحلا نب قدساأو َك رملا قدسا ونأمفناه رعلا

 ىعي(ريسفتلابهيشأوهو) مهجههنأىهذلا ركذون ازيملا فهيلعحدكو ىطقرادلا هقثوواههريغو د
 ناكدقواغن 1 مدق:(كاضدأ عمتك ىنعمةما لاب مثقنالر ظن هيفو عماح اب روئأملاهريسفباهبش برقأ هنا

 فيحصل و اهعا -_ص

 نوكيدقهناعم اهريغ

 ىنعملا لصاح ريسمتلا
 ل ىلع ريم لاو كك

 هنماةمسسأ وئىدأ اما وق

 هلاكسي الا نو_كيال
 هناذد_>ىإ هتيعداح و

 ه5هأ ل هشلوأر يخلل عماحا هنا اولاقو مق ىلأو ده ىلا, ىنكي لسو هيلعىلاعتهتلا ص ىنلاوبأ هللا دبع || ىو#يوانررقامديث» و
 ىلاعت هللا ىل_ص يالا معثراحما قيقش مثق مهنمتدبلأ ل هأن مةعاج ففورعم مسالا اذهن ا قأي و عقود فو) هلوقانروحام

 نيهللأ دمع نب مدقو اضيأ مةةسردمابب وابيفنقددنةرهسةلهتيمسد ون ادبعنياو لوهيلع ةس>:اانمقلاىأ(اضنآ

 | دانك قاضنأ عتو و) لاقفمح حض امىلاراشأوةيتحتلا ميقلا ركذىلا ف :صملاداعمتسابعلا ىأ(اي اه ل
 مما اوه أوهللااء ىأ (مهللا مال اوةالصلا هيلعدوادلاو)دوادو مهاربافحصك ءامسلا نمكلرمملا 0 0 7

 نوعستو ع. ابيفمهللا ىدراطعلا لاقاذل 3 تاما هلاوساناذب امرخآ ىفع لاب ةثذوأا ا مللابىأف ىأ 5 لا مقمادجع
 هر 00 جعل واوءازغءمهللاناباذههجوو هئامسأ ع يمحتلااعددةفمهللا لاق نمرضنلا لاقو نا ا

 روتفلاىأ (ةرتفلادعب)
 نوكيدةذ) ةعاطلا ف
 هللىل_ ىلا مساهنالساذا نوكيف هيلع هنداعهتاالدلركذامذوخأملا مبلل مقملا ىنععىأ (هانعع ا ىدعع ىأ (هانعع لا
 هل-ةناكةاروثلا قو فنصملا مالك هيلاري كر وزلا قدمساهنا اولودقو ىنعملا اذهب هوهيلعىلاعت 0 هاا مقل

 ىهو لرلاةنسةذ_.لاقهللاالا هلال اولو.ةر نابءاح وعلا ةلماهنممقي ىتحهللاهضيقتي نأو ىطويسسلا 4 را 4

 انيبتو ىدعنيبا ص خد قودارماوهو نامزلا نمزيلوسر لكن يبامترتسفلاوديحوتلاوةعب رشلا || حم تادءسلا متتنأ
 : ١ اهيدمواهم.ةمواهموقم

 هانعع ريمض ىل_.ةوهنمز ق ثعس نا ىنمْاةيثاعدلا ثعبان كل هلوقلوهلاناريمط ناكن افمهونأك 000

 لمعتسنالمهللا نا يقل نيالا سو هيلعىلاعت هللا ىلص ىننل ىلع ةالصل ا لضف بانك قوالب مثقل 0 ايران الرك
 نوكيالعضومىف هلامعتساغ وهنا اذهدعب هلوقىفاناذهوتلقىلرفغا مهللاو ف بلطلاىفالا | 6 هدو
 هيلعهنع) هتجرتشمدقن(شاقنلاىور و )هلمأت: ىك-تنملاكيلاودلا كل مهللاوكءاعدمدعب (نآر قى مالسلاو
 ريسغتاقصلا ل مشت امئاوءامسالا.دارملا م2: (ءامسأةعمسنآرقلا ىلإ لاقهنأ(مالكاوةالصلا روظ روك د مىأ
 مالكلا مد: (هللادبعو لمزملاو رثدماوهطو نس ودج أود ) لاقفاهرك ذمثم لا نر طوب لامد-2: (هللادبعو للم ماو رث دم اوهط دجأ وهده ١ لاقةاهركذ ٌ مالعالا 2 اهضعب ىلع مالكلا ادعو لم لاو رشدلاوهطو رسب ودج ودها لاقفام كذ رث مالح || دف( دهم ءامسأ ةعبس)
اوىللاعت هلوقك اهريغور ولا لئاوأ ىف ةمولع«نآرقلا نماهلاحتو هممت قأ سو ل : هو(دس 1 )هللا

 هوعدنهللا دبع ماقام هن

 0 تل ل دك 30417 7 هادو دك هيا س ب اكاظس اكل >1 ساه[ سدش ام | © -9
 1 ايل دعت 155027 2121-77 18 17717 طلال "337 2771531 3 12271177 دج 7 ج7 ا. 17590050515257120151255175:07097 0727و و بس عج

 رصتقاو امهنايب سوا مهدي ريخأتو مدقتةخسنىفو (سب وهطو دج همسا ىدعب نمقأ:مالسلا هيلع ىو

 الاوا رهشلاهيلعرمدتقا لعل و هللادبع اوال هناوىلاعتو هناحبس هلوق ىف امك (هللادبعو) امهر وسلئاوأ  ىأ (لمزملاو رثدملاو)
 كلانه هلت اقص ىلع لديا كلذ لاةمأو ميحرلاو فورا وزي زعلاو صد رحل او متاحا ولو سرلاو ىبنلاك ةريثك ءامسأ هيف لف



 (ثد) قاعسا هد_:ءىلا عن هللأ ىضر) نيعرس“ , وهمي (مطمنبا) )ريغصتلاب(ريبجن ل تياثىأ مث دحقو)

 ءاكلا ارسكب ( متاخو دجأو ده ) ريمضلا ثدن تريك لكلا - ولعاو ع .رهاظأا

 ربخلا دقت هيرعشب اكه.صة<امدار ماوأ هذه هلهللا فصول ءقناكهنال» .ةوريتعمريغددعلا موهقمو
 مثمحر فور نين مولاي ىلاعت هلوقىق امامهم راحلا اع 1 هساالن 5 فص محرو فور نأب ب دا اولا

 ه-قتشلولا ءامسأ هنا ىلارمشد نآ رقلاىف هلوقوررامل ل دمريغنآر ةلادعدنيمسأ | هجنوك ديقتس

 ىذلاك للا اذافىرمصب تعفرفءامسلا نماتوص تعمسذا ىدمأ انأ اندب حولا رفيف نيحيمتلا ىو
 هباور قو ىنول مز قول مزح ا 2ةوتعَح روه:هثتدع رك عصر ااوءلمشلا ناش رك ىلءدءاوءار د ىلع ءاح

 نيحابيل هناك تالا نموا .مزلاورثدملاو رذنافمق رد ااهيأ ايىلا تشان مورا

 وهاكمغدأو بلققلمزتملاورث دلال صأ وهانعئلمزالاو بايد !اوهوراثدلا قف فغاتاار :دااولوزغلا

 هيد 1 لكرتلا اذه نال قيلطز هلوقسيةعرتدملاا بأ ا, لرئاعادرولا نيالاقو في رصتلا لعن م مولعم
 هم اعقل لوزتدنعل_سودي .اءىلاعت هللا ىلص هب رخعت نأك كمومخناك عورملا ىرتعي درب نمرأت دلا

 عو هرلا نه هلاست ًايرادنالا قدس وراثدلا عدر دما ل هزتملاابأا ىأ لمت ن مبلطاسعه بطاقن

 لاتو كرمال ضما فوختملا|همأ أ ايهنع طشو فو>:ةرمال هتاسرأ ل وةن[ك همرعأام ل ءق ىلع هلاط ثنو

 عدد عزتموهو وق ايطاابم 50 هلا ع مراد الابهقدوفنايرعلاريذتلاانأ درو هنال ةقطالمهيقىليهسلا
 هكعن اك هنال مم ةحدخ ]درةشنا عركذو ةحدخ تدب ىف ةفيطق سوه.اعىلاعت هللا ىلصهرثدتناكو

 نهةلاسرلاء نعل لما 1 ىعم ل ةونآر ةلابر دلل اعمل ةوهن دمار هعم تناك اغاةثئاعو

 ى:ثموهاماو لسوء 3 مىله و حاط م مد :ةراعتساوهفةلماز ا

 ىلعل وهل عىل اعت هلل ىلص هلوعك هب اعموةفط الموز عقن برعااوباطلا لاحا مب دل لاه !اح نم

 ام.معىلاعت هللا ىذر ةمطاقنس وهندب ناك اةةقامالميارثأ مف ضرالا لحراسة ردو

 اعارذ رم عةعب رأ هلوطاط رمال هزماملزعناك هنا امعىلاعت هللا ىذرة_ثئاعن عىوراموة ضاغملا ن

 لع ارو دبا ليسا دا لا ءزاااهيأاب لوزننافهللصأ الةعانى 2-2

 لص هنأف هءص فرش ةيدومعل او تان[ ىقهنىلا عن هللأو امسهتلادمع نات ملعل و دالازاك ا ءاة.ثعاع

 مياشملا لاقوالمأاةيقرناسنالاوهدعل |ناولاذتلاو عوضا اهانعملصأو لسوةياع لاعتيا

 دوال ريصقملانيعبهئمردصاملر طخ ااوقفوح | 7مم 2

 0 _سوهيلعهللا ىلص هو امسأ ىأ (ىه مل طم نب ربمجن رعشددح

 ىلاعت هللا ىلص هناد_:ءىلا عن هللا ىدر ىرعشالا ى هوم نأ د دح والاه .ئاعم َتملعد قو( ىحامو

 رشاحاو) ىقحعملا مق [ك ةياور قو( ىنةملاودجأو دان لو ةيفءا 3 0 انل ىمس ناك ملسوهي هلع

 ريسخالا ريغءامسالاهذ_هريسفتر مدقو ةقينالا ضايرلا ىف ىطوي سلا هدنسأ تيد( ولا ىنو
 ل رغرغل وار ع نم سمقلا علطت ىح مهلعج رحربغ نملو ءةمدتمأ ةبونناد 5

 |ىنبةب وت لب قترلاك ةقاشرومأ طرشر تب ون لمت” نممونموالصأ هب وت ل بةتالن ممهنمقفلا سلا
 ررك-:عمتررك-ناواةاطم ممم لق" ةسمالاذ_هومهفنأ ل اقبالا لجعلا ةدابعن م لاا
 قوةحدرودوعلا مد_عىلعمزعلاومدنلا طرشي نيباوتلابحيمللاناىلاعت هلوقرسفهن وبوئذلا
 ىنو) ةلس#لا ىفةمالاه+- هينا رع ءالوهقإ- ىمولصفاك هوو مهلالحتناوأدابعلا

 اضيأمدقناك ةباردوةناود(هللاءاشث نا ع مت لكوةجرلاوة-رملا ىنو )هريس مد #هن(ةمحلملا

 | ىنعفرار كلان ماب ره همه ىنعماورخم لك ريس: ىلوالاوالصقمرم مك (بقاعلا ى ,عموهق عملا ىعمو)

 2ر22 202202722222 2 ص موس يو ص مح

 ىف اقش - ه٠

 سس تت تأتأتذآأ

 تبحاصا اومحرلاو فورلاو متالاو ىبذ ا!اولوسرلاك اهريغهم .ةدروده: ةالاوارعرهشل ه2 ىلع مدتقاو

 (حامو رشاح وبقاعو) اهحاقو م

 دقووحملا نملعاف مءأ

 نمضوقاب أعم قيس

 م ؛د->حقو) امي نام

 قرعتتالا 00

 3 (هنعىلاعتهللا ىذر

 هيلعناكدنا) تمواور

 ىوسلا مال اودالصلا

 رسكب (قةااودجأو
 نأ تدهس اانا
 هاتعةىلو-لابهالا

 8 ماوءايدنالاوخآ

 35 ىو لكسفاغةلاك

 0 لهو اًمدش

 حمال ىأ(رشاحلاو)

 ن-مىآ(ةبوتلاىنو)
 هدب ىلع بود هبا ثيح

 هتيدلهأن مربع كك عج --

 جلا 1 . 1 نال

 هاددلاد رجعة داح

 ةمالعأ | نماهعشام 9

 الاةيوت فال
 ه4 5

 ةعجرلا,ةبوتلاريشكهناوأ
 ثددح والاو

 رقخم_ بال ىاىراختلا

 ةئاممو-يلا قىلاعتهللا |

 ءامملا لش نوع

 معلا لاتقل ءاحناو اوممملا
 1 تت 5 ل جت : جوج و ويس ج7 ب جروب ويوم وو جا الا

 (لكو)ع -_ رآتان اءاور(ةحارل اوهجرملاىوريوةجرلا ىنو) ف يسلابت شعب هلوقكو هو

 هنابب بسدقو(بقاعلا ى :ءمىققلاىن#مو)ةروط فاههوجوىقأيساكىأ (ىجلاعن هلا« اثنا حي ١ ةروك ذملا ظافلالا نمىأ



 ةدارتةجرلاو ىدب(نيملاعلاةجرالا كانلسرأاموىلاعتهللالاودقفةخارلاوةجرملاوةب وتلاوة جرلا ىنامأو ىئلل عسبتملا ليقو)
 انوعنم هنوكسل !سوه.لعىلاعت هللا ىلص ىنلا ىأ(هناب)ىلاعت وهناحيسىأ(هقصواكو)ةبوتلا ن ءةبستموةحارلاة:مضتمو ةجرلل

 باتاكل |مهملعب و) ةيصعملا سند نعهتمأرهط» ىأ (مويك زب) ةجرللةيضتقملاةب وتلا ىلعة ةعابلاوة_حارال ةبجوملا ةسجرلاب

 ميوقنيدىلعمهدب وىأ(مقتسم طارصملامهيدهيو)ةب وتلا ثعاووةجرلا 20و بابسأاهلكوةنسلا ىأ(ةمكع لاو

 فور نيضمؤلاب و)
 نيصاعلا ىلعوىأ( مب <-ر

 001 رك ةعاك

 اعىن اا ىأ (لاق

 ىث) مال_سلاو ةالصلا
 ةئمأاهنادتمأ ةعص

 اهلروقغ ىأ(ةموحرع

 ادرك انيلع تانك
 00 ءينكلا وك ا

 كا ىدر سامع

 ىنعم(ليقو) هاوةبراشأهيلاوةلاسرلاوةوبنلا بابا تالا بقاعل ومها سو نييدنلا ىدحلعداتل | نقلا
 رهسثكهناةب وتلا ى: ىنعم ليقوامابا اوجىأي(ب وتلاوةجرلا ىنامأو نييدنلا ىدعستملا) ىقملا
 هرمنيعمسةلمللأو مو ا ةمهارظ طال قا زو دلك لاتفاق دوك هسعتلزا اقعتسالاوةب وكلا

 ىلقلا نمه->ارأك لذ. هملعأ اذاوباةعلأ نمهحارأ دقة ىلاعت هللا هر ن ,مزال(ة-ارلاوةجرملاو)

 ىنهنأ 0 فال تسول اد( نيملاعلل ةجرالا كاناسرأاموىلاعت لاودةؤ) ردضلاو

 روهظدعي مهنمرقك نمناك ةغلالامالاناةنسلا حرش قو مدت اهلاتقلا ىف يس اوةمحاملا

 رقكلا نءاوعدتريل هفيسداهحلاب امو هيل هللا ىلدهيرثىلاعتهتلا مافلاصئئسالاببْذعن تازجعملا
 ءاسر كلذ هزاإو مول عاهةيط مأ!سو هيلع هنا صهيل ءلأ لك! ملوزنهديؤت و مه ةيقبهمق قيسلاف

 مهراع أ رصقعم ملياقلا لمعلا ىلعريثكلا مها" أورصالا مهنع عفرو هللا دمعي نممهتي 0 نا
 نمهينوت .هللالضفثالو كلذ نمل قا رفاعأ و مهراعأ ةرثث عمقفلاسلا مالا ىلاعتهللابا ,أذقو

 ىأ(هقصواكو) ةرهاظةغلا ماع نيملاعلا يمعتوةج رلا و اور قوعاش
 قال_الا نم م هرهطب ىأ( مهيكربهنأن) أهريغىف هلهةصودن" الاهذهىؤ هيعقصو ىذلا هفصو لثم

 (باتكدلامهملعب 7 ءمالىل_يقونيملاعلل مهيك 7 ريمضو هلاحوهلاق عمه دما ماث ”الاو# 1 ءمذلا

 ق4 ةباصاب اًضأترسفونآر ةا(قاعمودقالاذئاقعلاوةعقاتلا مولغلا ىأ م لا ىأ

 ا لءاهداصاو ءايشالا قثاةحةفرعمهللان مةمككاواضأنآ رقلاى_عفتدرووال_ءئوالوق

 انههتدارا حصن وناَمَقلهمتصو ىذلاو هوا ارم |لعفوتادوجوملاةفرعم سأل | نمو ماكحالا

 ىلا مهلصوب ة- علا رمل او حولاب هب جوءال قب رط ىلع مهدي ىأ ( مقسم طارصلا مي ده )] اضأ

 ةياعرعمقي "تل ماهخألاو 00 مؤملانو) نب رازلا 2

 فطاتلاوةقفشلاهنالماك ف ؤرلا مدقت و هناك شم نع عساس اللادصقن آر ةلامظنةةفاومو ةلدافلا

 فىيعض لسد ام_مع

 ىاريطلاودوادوبأ هاورو

 كردت_تلا فك اسكاو

 نامالاب عش ىف ىهيدلاو
 هذ_هّمأ ع. <

 اريلع سل ةدوحرمةمأ
 اما ةرخ' الا ناقع

 نقلا امئدلا فاما ذسع

 ايالبلاو لة قلاولزالزلاو
 هدر مدع : ةجرلادشأ هنا ىلععاني تلا هقحوتلصاقلل مدقدتا نملك امورمأك مة مو هوه اع ممل ىأ(مه.ةىلاعتلاودقو)

 اهنا هتمهتفصىفإ اظقللا اذ هبهيف قي مذانآر ةلامغىهللاوأ ..وهيلعىلاعت هللاىلىنلا(لاقدةو) قدح ىفو ةلاصامهقحىق

 (مييفىلاعتلاهدق واهب احالاوأ ةوعدلاةمأةمالاوتامملاوةأمحلا قةرخ" الاوأمت هندلا ىف (مموحربتم]

 نذلاىلاعت هلوققةلصل !ةإ_جىلعفوطعء(ةجرملاباوصاون هك ماو يتاخر م هتح قيعأ

 ة-جرلاروهيصاعم نعو هللا ةعاط ىلءرمصل اراضعب مهضعب ىدوأ ىأ (اضعب مهضعب محرب ىأ) و ا

 هل:ةامىلع عرفتم(هتمالتجر) هر ودب .لع هللا ىل_ص هع هس قو( هللاةبحف) هللا ىل> ىلع

 وأهللا نملاحوأ هلل وعفمةجروةرهاظ مهبةصتخطا هتجرو هل دس ةقيقحلا قو هوروهطلاو لعلارابتعاب
 مهبهقطلو مههذاشرالة جرلا نبع عج ىأ ( مهباميحرو نيملاعلل ةجرو) مهاجار ىنعع ىنل ار يمض ن
 هنعفثلةرفعملاو ةجرلا.مهايعادىأ (مهارقخ :مواجرتموإ هلبقام عمهيقراركس ل

 لزن ثيحاعبت مهريغ
 ريصلاباوصاونو) مههق
 ىأ (ةجرلاباوصاوتو
 م وأةج رلاتامح وك

 | ىأزد رعدلا ىلعةفاك
 هثعمشاضعب , مهضعب محرم

 مالسلاو ةالصلا دلع

 ىلص (نيملاعلل ةج 0 و ) ةصاخ ىأ ( هتمالج دما و الادح وىلعك ا(ىلاعت هند

 مهقاقحة ساب حن مهموعو مهصوصخىأ(مهلاميحرو)رادلا هذه ىفلاصئتسالا ب اذ ءنمراغكسلاةسجر وهذا ماع ىأ
 قيفوتوةباحالاةمأ ب ونذإةرفغملاا بل اطىأ (مهلارفغت هو )ة-جرملا ل زرثتسا ىفاغلا بم وأ ةجرلا راهظالاغاكةمىأ (اجرتمو)
 ةوعدلاةمال نامالا



 ءاجر ىلاعت هتلالاذاكةجارا موكب ىأ(ة<رلاباهغصوو) ةجرلا ىن هنوكسا ىأ ( ةموحرمةمأ هتمأ ) ىلاعّو هناحسمّنلا ىأ(للءجو)

 صعب ىل_ءمهضء»دمحرتد ناب ىأ(محارتلاباهرعأو ) هلوةهيلاريش(ك ةيموحرملاو ةيجارلا نيب ن وعماح مهق ةجرلا ىهنوكسل مهند
 لاقف)ة جزل ةفص ىلع ىأ اه ماعىنثأو ةخسن ىفو ميا ءىلاعتو هناحبسهتجرلا.هسنوكيل هيف ءاارو م>ارتلاحدمو ىأ (هيلعوتأو

 دوادونأ ءاوررخآث هدح ىف ىأ ( لاقو) ب<لديم>رب ظفابهنأالا درز نيةماسأ ن عْناخيشلاهاورأك (ءاحرلاهدامعن مسهللانا

 ىأ(ءامسا اىفنم) عفرلاو مزحلاب( كجرب ضرالا فن ماوجرأ نجرلا مهجرينوجارلا) صاعلا نب ورع نب هللا د معن ءىذمرتلاو

 :نمهذوخأم ةعطقىأ نجرلا نمةندشةجرل اوىذمرتلادازءامسلا قدو.,عموهنموأهثرعو« كل مءامسلا ىف نموأ ىلعالا الملا نم

 موه ثدد>وهوىل ات هلناهعطق ا هعطق نمو ىلاعت هنا ها صواهلصو نم نجرلا ةقص

 0 وةموح مهما هممأ ل_عج وز دوك أتللماهياو بدترتنسحهيفف مولع سوهملع هللا لست

 ىأ(اه ماو) هليضفت وهيهئانتعالمااناسن وك نازوكوم4هثاحر ىرةك<توهثاعدةءأحال (ةجحرلاب

 هلوقبهرسع ءاضعب مه_ضعن محرن ناي هامأر أ ىأ (مهيلعىث او محارتلاب مال! اوةالصلا هيلع)ةمالا

 مل-سو ه-ءاعىل اعنهللا ىل_ص(لاقوءاجرلاهدامعنمس<هللانا) مالسل او ةال_صلا هيلع (لاقو)

 ىنماوجرا) هلوقبه4_ترصب هفدرأ اذاةرمالاهانعمل اماظفاري_اذهو (نجرلامهجربنوجارلا]

 ل-يةةيلوالا ىل-طمروهشمحيهصلا اوجراثيدحو مزحلاو عفرلاب(ءامسلا ىف ن مجرب ضرالا

 ادة محرا مهللالاقيقةجرلا هل عدن نأ ى .ن.الهناةجر مل_بوهيلع ىلاعت هللا ىلكهنوك نمدخؤل و

 ليقو عبي ثيدحلا ىفدروامو مهيلعال مه لولدو عذةجرلا لج ن منيملاعالة جر هنوك ناب ىقارعلاهدرو

 هيلع ىلاعت هللا ىل_دهيلعةالصلا ث<ىق هل .صفت ىقأيسوهريغىف هدورو مدعل ده ثثلان صو ص هنا

 كادت وانعم (ة>,ضىهوفيسلاولاةةلا نمد. ثعدامىلاةراشافةمحاملا ىنهاوراماو) ملسو

 رصنو متاذغلا هلت ا>ًاو لالا هيلع ضرف لس وهيلعيلاعتهّنلا ىل_كهنالىنعمةرهاظو نوثدحنلأ ورك ذ
 مو.ىلاه-:مأ ىف كلذ دو لسرلا نمدريغل ىف ملام ةرصنلاوداهىلاو بر-لا نم هل عقوو بعرلاب
 لءقام نس>أ امو ةمايقلا

 باربار ن سحأام # هنرعو ثاوةعاجشلا عج
 َّى قدر اود_جأهاوراذ_هوةفب ذح نعةخ :ىفو(ةفيذح ىورو) هافيضأ كلذ. هصاص خالق

 ةيوثلا ىثوة-جرلا ىنوهيفو) هظفلوهانععىأق داسلا ىرعشالا ( ىمومىفأ ث يدحلثم) لثامشلا
 ددعتم هناودرك ذمد-ةن(ىل ر-# ىو رو) ار شكيب صةخاهناىلاةراشا ةرثكلل عاب (محالملا ىنو

 ةالصل هيلع هثي د-ىف)ةرسسم نب سنو نءلئالدلا ىف معنونأ ءاورو ىلاعت هللا هجر ىنصملا هنيعن لو

 عوج ىأ( عمت م ىأ) مايك ةثلثملاءاثلاب(مثقتنأ لاق كل مىفانألاق) عوفرمهنال ناب (هنامالسلاو
 هلك (ريخال عماحما مولا لاق هلو ب هبةعاذإو هناذ ىف عمتجم هنو كيكلذ نع ئيكفريخو لاك لك كيف
 هريسقت و م ل8: مك هريغ هب ىه ست (مولعمهتدب لهأ قوه) سو هياعمللا ىلص هل( ااذهو)هريغلو هناذىف

 ناقغلالاباو ربان الو ىلاعت هأوقام اوجد رعش|امسقللاوةلوقنملا هو امساىهو(هياعل أنمتءاحدقو)

 ىفةمسلاو ىريسفت ف طءوهوأ هناغفص ىنعب( هتاهسو) نورسفملاه كذاك «مذهيفاسع صوصخش

 بارد ض ءبلةيلوالاب للسلم

 هديناسأن كل ةئاورلا
 باصأ لاءةحردط رع

 لساستلا عاطةةالةماردلا

 نءرانيدنب ورع نم
 نياهالوم ن عسوباة ىلأ
 ىنةناوداماو) ورع
 هح رخأامىلع (ةمحأملا

 د-هاحت نع دعسنا

 نههبثءبامملا ةراشاف)
 ىأ (فيكاولاتقلا
 دعب فو_سلا برضو

 تودولاقملا عاطقنا
 ةحملاحوضدو ةححلا

 ىلص)هسسلاد<ا لاح
 (ىهو ل سوهياعملاعتمتلا
 ةراشالاوأةءاورلاهذهىأ

 حده ىلعو (ةحيضص)
 ىلاعت لاوةد< رص عدلا

 رافكلادهاح ىنلااهيأاب
 مييلع ظاغأو نيةفانملاو

 ( لثمةفيذح ىودو)
 اك( ىس ومىنأ)ث د رد

 ىف ىذمرتلاو دجأ ءاور
 قوىأ(هءثو)لئامشلا

 : هيلع هثيدح ىف)ةريسم نيسن و نءلئالدلا فمعنى اك ىأ (ىنرحلا ىورو م>الملاىتوةنوتلا ىنو ةجرلا ى:) ةقيلح ثددح

 (لاق) ءاطءالاوه معلا نافءاطعلا عاونال ىنعن ( عه ىأ) ةثاثملا ( مة تنأ) هخسن ىفاكىلىأ(لاقف ثا «ىفانأ لاو هنا مال اوةالصلا

 ةالصلا هياء هدب لهأ قوه مسام ةةىأ( اذهو) هلوقهدي نب وممَلاو ىورب (ريخال عماحما)فاقلا متقب(موثةلاو) ف رماىأ
 ريخللاما عماجلاو ىفا- اع !لاوواذهاضدأ /سوهياعىل اع هللا ىلص ىذل امعمثقو سابعل | نب مثهو هوهلهأ دنع ىأ ( مولعم مال_ل و

 نيشراحلا قرقشو هوإ_بوهيلعمل اعمدنلا لص ىذل امعمشتو لادم هلا قرتفادقناكو ةمالا لم ثهرهّللا عجوأ هريغىف قرت اموأ

 : ريم ةقأبيق نةددنق ره 38 | اًدإ 2 اناوا ريغص تامدمم م5 نا عمدصل او ىبعت ااهمذ نددهنالدنق رست ه] كت ءهس هب 1 تاطاادمع

 (هناهسو) هيلعةبلاغلا تافصلا ىهو(مالسلاوةالصلا هيلع راقلأن متءاجدقو) ىكاطنالا هلةذو برغملا رك ذام ىلع سادعلا
 ةمزلعإ اىهو دم هلوأر سكن



 هانررةامأ“ عمو ىأ(هانرك ذام ىوس) هندإةئ ديمودو لعمل ج ىأ( ةريشك هدعإهيلا سنام هيث اج نر 46 ةلاق)

 ن5 ءاحدةىلاعت هلوةىأ( (رونلاك)
 عملا مورذتو ىلاعت

 2 11كم

 ىأ (م دل اءردماَو)

 علا اسرأاناىلا عب : هأوذ 5

 اريدنوارسدمواد هاش

 ىلآعت لاق (ريشملاو)
 0 ع 2

 هاوقل قيسإك (دهاشلاو)
 دوه_ثمودهاشو ىلاعت

 ءالوه لك كيانثحو

 (نيبملا قاو) ادءيش

 0 اءاحدل ىلا« هلوقل

 ن-هىلوأو هوب رنم

 مقتنأمهللاى راخملا

 نءوصرالاوتاوو.لا
 هيقذا ى> لع وديقو نومق

 نآرتلاّ سلاذهنا
 ءامسأ ىف مالكلاو
 ريس+خهنأ عميق ةروك 1

 ةيقب اك ه]ىصواله:ه

 قد ةتلاو ثردحلا

 ق>نأالا ق>راتااو

 لو كان اكتمل

 ةراشالال ف طعلابنيمملاو

 قداعم هنآك ءعصو اههعا كا

 لاك 1 كارا داو

 ةالدل ا هيلع هعصو ناق

 قا عومجم مالسلاو

 لعل تلا اتالو ءاتكلا
 فطاعلا فذح ا هر "5

 لاقاك (نيوينلا ئانو)
 هناللعاقلا ىلعرسس كلاب ومهرخ آىأ مسالا ىلع فطععانل | ف ؛ وهو نييمنلامتاخ وهللال وسر نك- اوىلاعت ع

 هلوقىف ىأ(رذناو)ارينماحارسوىلاعب هلوقىف ىأ (رينملاجارمد او )ر وندهللا

 نال (نآرقلا ىف)ةدراولاتاغصلادارملاوأ ةفصلا ىنءعر هتشاوةمالع لكل مع مش ىكدلاو مس 1 نمل

 هقيق>وهامامموهركذم دةام(ه انركذام ىوسةريشك ةدع] العال زمام تافص يقمر 5

 أري_:ماحا ارسولاقو روتهللا نم احل لاح لاوأك (رينملاجارسلاورونااك) ةراعشسا وهامأم مهو

 هرام مكان اع اذهوور وو «نآالاهللا أنو 00 ىقططالروت هناف هس و4 .اعىلاعت هللا ىل_-صىلاب رسثو

 راونالا اك ثمىقاك مهدقارعىلاعتهتلار ون خا درر دهرا را 1 همحمو

 ةر_هاظلاراونالا نو>ثمملاءلاوورع_ةلرهظملاه سقي ره اظااوهرون ١ |دال قحنام 1 الاةح4

 رولوهذ ىلاعت شاوه ية ارونلاولات ضءب ىلعاه_ضعب ضيق ىتل ةلوقعملا ةنطا 1

 |0000 دق اوما لك سدلراو هلل ىرعتتالا لدور و ثلا دوفو ضو لاوتاونهنسل

 مل_سوهيلعىلا ءتهللا لص ىذلا ىمساذلفروذلا لك ايهىف حرصا ذهب وراونالاكإ هررشةك اللاوهروت

 اوغلدي فصولا سدلف ةؤلعلاز اونالا نمهياعض افا احارس ىمسةيفالار اونالا ن نمههسامتقالواروت

9251 

 1 مالا صالا قوهقر وثىلءر و:5ته-يةناذادك ٌومالو

 رذنمتنأ امنا ىلاعتلاةفد و<هيفاعمالعالاراذنالا لصأ و ىنعمن اير ةّدمأ هو د( ريذن :لاورذنملاو 9

 1لتر ل . هللا ىشعدام لمموىلثماعكاىراخملاىفو نيبملاربذذلااناىفا لاقو داهموةلك لو

 هموق نم 50 ءاطافةاجنلاةاجتلاةنايرعلاريذنلااناو دعب شدحلا تيرا موقايلاةفامو

 مهك-اهافشدحلامهحيصفمماكماو داق ةسفنا طه ؛ذكوا و>:ةمهاهمىلعاوقلطتاوأو 2

 قام هبس جامي ذك ءىلاصعنم هلل موه. تّدجام عسبت اوىنءاطأ نمل-هكالذف مه>امجاو

 درع ةيريذسنلا ناك ليقومراذنا ىف غلب أهنالزابر ا ا ع

 اد-هاش كانتا سرأاناىلاعتلاق (ري_ثلاورشللاو)هراذنالا ديك انحا امدصلا عماب سول وهنأدث ن

 هأوقو راسريخ راب .الاوهو اههم_ضوعءأ- لا ارسكيهراشدأا ن 0 هوان دال ا رشنمو

 ال1 ل ها عادوا رشا هرهرغتل ام ت ثدوسو م ا هرمثدق ىلاعت

 ااا لقو لوصالاوهّةفلا سك نب مك انا ةعوأ او الط. .اعوقلعول مهي لعاو دو قداصلا

 ةجر مهر مه رمش :١ ىلاعت هلوقلاض» ككل اا نمهنا لوي لالاقوملك كارو ةقيقح 3 داو

 عيلعلوسرلانوكي و ادهاش كانلسرأانا ىلا: لاو(ديه-كاودهاشلاو)رظنهيفوناو ضر وهنم
 ىلعهنداهثاهبىمسوةئياءملاةداهشلا ىعم لصأو عطا لاري حاحصلا 3 تلوم واديمش
 هللاءامسا نمذ.هثلاناقأي و تيدا قدروأك نامالابهةمأ ىلعدهش ومهم هئايدنأ غيلمتل مالا
 | احلا قا لس ىلا« ىمس ماو .ةلامو.هدابعىلءدهاشلاوأملا 1 ل

 قاطع دبا رسشومو ضو ب نم حلا اسدعلاقو نيمو دوق حلا مهءاج حلال (نيب
 جقاولا عاق هلا ةمسن قدصلان ابمامالا امهتب قرقو نابرأ#“ :مقدصلاو قملاو لبو هس ءاعىلاعت

 8 ا 1 مسو تدئاذاق>نم مئسلاىلا ع ةهاولاق دامه ىذا

 الو يدع «نوكي و نابأ نمي بملاو ها مدا رم دسك هتئلاسرو هيوعت

 ناومل!لزنام سانلل نيب: ىلا عتلاقهريغارهظملاوده_فغن فرهاظ !اهأنع نمت ىن_عع

 مكيهنار ةوموثاعمو مهداعمرمأ.د ايما هنييتلو هن-هظعو هن .هولأن يبتل ىلاعت هثاوسأنم

 وهدي مههسمخمب 1 عيداطك ذآ ءااهحتفي ولل- ءافم اء ا (نيينلا متاخو)

 ثا 10 12/12 لايقل +. السر اكس لح تالق ةراعتسا

 رمالا

 ينبملا لحال ينءملا لصاح مهرخ آي أ هلوقف ع باطلا ن مدي مام سفلابدارملانأ ييةحتلاو ك اطنالاورك ذموعاخوهق ن نايم دا متاخ



 مهعاللوأ ةإ_صاقلا:اعارم خافةجرلاٌةدش ةفأرلاو محر فور ني:موثملابّدب" الا ىفءاحاك فطاعريغ ن مامي عج ( ميحرلا فؤرلاو)
 ط رالاف نيم "الفا شد دو هريسغت ىف نيل وقلاد_>أ ىلعنيمأ مث عاطم نيكم ش رعلا ىذد:عىلاعت هلوقل (نيمال او ميمتتل او

 نااونم نيذلارشدي ناهيلا م ىوأهناث يح نمىأ(قدصلا مدقوإا:يمأ ىمس هثعبلا لبق ناكوءامسلا فنيمأ

 مهر دنعءقدص مدق م 0 ا ااا

 فرصولا ادهم لواوهف

 قح ناكوهره-غ نم

 نونا سلما
 هذارو قدام ل ءارككتم
 قدص م25 ىهس ليقو

 ه:سحأو|ةدب ىب لج 0 ىليق نمءايدثالا لهو ىلثم ني> يحل اقوهرخ آت غلب وهتمعاذارعالا

 ةنمالاكإ: تعضواله نولوةب ونومحعب وهبنوئوطب سانلا لعق ةيواز نمةثمل عضومالا 1ك ع

 ىلعمال_بلاهيلع ىسع لرب كلذلو تع رد حسم الثا وهدم لاوحأ ىلعممالا عاطت المثل و ضرالا

 نو وغلاء ملوعقمىب هعلوعق(نيمأال اولالصةمامهانعممدقت(محرلا فورل او) مدقتمهتعت مش

 هاوقق نآرقلا ف عقو وةيعملا ل- دقورو عهد 0 اذهوىلاعت هلوقك لعاف ىعع

 نانيرمسةملا صعد لوقىف نيمأ مث عاطم ني كم شرعل اىذد_:عةوقىذم رك لو-رلوقل هنا ىلاعت

 لاقو مالسأ هلع ل ريج هباوهقالخر وه ملا ناك نأورت 1 مل-وهيلعىلاعت هللا ىلص ىلا هيدارملا

 ما ىفا ىدومىف ىلاعت هلوقك هنودوهن مهيقه. ىف _صو هنال مازتلالا د رطب هيف عقومناالا هخالسخ
 ريهز نيسعك لاوةيلهاملا فن ردم وه.ىمسدقو فلك هيفو نيمأل وسر

 اك اعوان وم لاا يان د6 هند راش اك نوع للا لا
 لغد قهعضت ناثلا اذه نمل خد نملوأ اولاقدوسالا رجلا عضن نميق شد رق تذحا ثنا هنارمو

 عضو تناكفةةعبلا ليةهناروه ثم ناك هناونيمالاءاح دقاولاةهوأر اما سوهيلعدللا ىلصهللالوسر

 ىراخملا قو ملسوهيلعىلاعت هللا ىلص هثامسأ نمريثك هدعاك (قدصلا مدقو) تانامالاو عئادولاهدمع
 هيلعمرلا ىل_صدهموهلاف مهجردغع قدص مدقم4ْنا اونمآنذلار شد وىلاعت هلوةىفيسأنيدنزنع

 عفاشلا ةداعنمنالمهل عفش نايري_ثدن هنا نم ةيمسقلا هج وىلاةراشاهيقو عيفشد هوه هريسفت
 ىلاعت هللا ىذر ىردلا ذيعس ىأن عىوراذكو ه.ىلاعت هللا هامسءنأ اذه ىلعف ها عشب ن هىلع ههدقت

 نعهيقمو مهر دنع قدص عمق ىلاعت هللا هجر ف ذصملا مالك قهنعرمو قيصمعيفشما:«منادنع

 ئدصملا ه.ععأ ذو مه ةجر هلعديسهناالزأ اهب هادهعىأىلاءتهزلا اهعدوأ ةجر ةّةباسهانعمن أ لهس

 نوكيهنالمدقتلا ىلع قاطي ومادقالاد_>او مدقتلاو هلريسفتلاكو وق( نيملاعالةجرو) هلوةبهللا هجر
 : ةمرلاوذ لاناك مدة: ىأمدقن الفل لاقي واهب

 رخفلا لع مط ىداعلاس سحلاعم د اهناسانلا ركتيالمدت كل
 ةمعزو)ه يلع مالكلارعدقو نيملاعااةجرالا كانا رأامو ىلاعت هلوقىفاكنيملاعلا عيمة جر هنوكو
 مهلاق ارفك هللا ةمعناولدب ىلاعت هلوقريسغىف سابع نبا نءو م4 ةمعن لسوهيلعهللا لصوف (هّلا
 هعبت | ناةّقيةحكلذوة جر ىم سك ةمعن ىمسف ل سوهول ءىلا عت هللا لصد هللا ةمعنو سد رقراقك

 ةورعلاب ل ىلاعت هلوقق ىملسلا نجرلا د معونأوةيحد نيا لاق( ىقثولاٌةورعل او)لاةاذلو

 هيقةنشملا ةةيثولا ىقثولاو لها نمدءُّكسمترامةورعلاو مسوهيلعىلاعت هللا لصد خوه ىقنولا

 نمدعص انشمال.حَككل_سمنمْنأأك لال_ضلاةوهىف عةرالهعسانمنالة رح رص يا ثعةراعتسا

 لاو ةي>دنباهرك ذ(مهمسملا طارصلا) سو هيلعىلا_عتدتلا ىلصهئامسأن م( 0 كلاهما صيضح

 مر دنع مل عفش هنال

 هلوقل(نيلاعللة-جرو)

 الاانا أ اه ىلاعت
 (هللاةمعتو) نءااعالةجر

 نأ نمىلعهب منأىأ
 ىكدلا هركذ نيرادلا قه

 هاوقل لات ناىلوالاو
 مه هللا ةمعذ وىلاعت

 هلاق م نورك

 ةورعلاو) نورسعملا

 ثوح ن-هىأ(قئولا
 0 طةفهينمآن هنا

 قو دقعن ندلا نم

 د
 هاوقل رهظالاو ىحندلا

 توغاطل ابر فك نةملاعت

 دهفهللاب ن-مؤاو
 قولا ةورعلابٌك سمسا
 ةءذو ىطصملادهعبىأ
 ىاطنالا لاق ىلا
 ةالصا |هيلعد# هنا لبق

 وهل-ةومال.لاو
 طارصلاو) مالسالا
 تح نه ىأ (مقتسملا

 ةلا ندا ند نادم
 هر ذاذكهيلعهتلالدو

 ىلا مييديي وهنذاب روذلا ىلا تاماظنا نممهجرو مالسلا ليس هناوضر عنا نمهتلاهيىدويىلا»ت هلوقنمذوخأ مهلعاو ىكدلا
 وهليةولسو هيل عىل اعت هللا ىلص هللا لو دوه ل ءق مةتسملا طارصلا هلوق قكاطنالا لاق وقل ولدو م رك ىنىلا ىأ ميقتسم طارص
 ىسبتن ا نآرقلاوه ليقو مال_ءالاوهل_قوةعاملاوةنسلا لهأ قي رطل .ةوةنحلا قيرطوهل ةوماللاوةالصلاهيلعهقيرط
 اميغا رك ذدقو هانرك ذام ىو سيف :صملا لول ةيخصربغ ىهو سو هطانه ةخ سن ىفديزو ناهرباا ضرةميفنايبلا ب راقتم لكلا



 محنلاو) هانررسوهأ ةمدق

 هن أك ىضملا ىأ(بقاثلا

 هثودصت مالظلا سة

 وهودمر وهظ هيفزقنيف

 ىلاعت هلوق نم ذوخأم
 اموقراطلاو هام_بلاو

 محلا قراطلااف لاردأ
 دارا لاسعار تناثأا
 11 همم قا ءاكما
 ىلاعت لاث(م ركلاو)

 6 ركل وسرلو-ةلهنا

 ىذلاىأ(ىالاى كاو)
 لاوس“ 0 الوأرقال

 هاوسروةلاباونم" افىلاعت
 (هللاادو) ىلا ىنلا

 ىلا ايعإدوىلات هلوةأ
 هناحمس هلوقلو هنذاب هللأ

 الوق ندحأ نموىلاعتو
 ناكو هللا ىلااعد نم

 ىءادلاولاة.نارهطالا

 هلو-5 تنأر متهللاىلا

 هللا ىاداوم.>أ ىلاعت

 ادم ىنعىوغباالاق
 لسوهيل ءىلاعتهلا فص

 انك

 2777 آذآ

 ل كك ,اهجرخأو سو هيل مزلا ىلص هللا لوسر وه مقسم لا طأرم هلااندها ىللاعت هاوقق ةيلاعلاونأ ا

 | قيرطلاةمشملا ىازلاونيسلاوداصلايطارصلا نا مدق: وهما لصوملاعتهّنلاىلا قد رط ناله. ىمسو
 هلعداتلانال وهيل ءىلاعت هللا ىل_ص هلرمعت ساوه.5ج وعالىذلا مقثسملاو عضاولاوأ ىوتسملا

 ةراشأ (بق ةاثلامحتل ا وا ل را جان نيرادلا ةداعس ]ىلصاو

 هللا ل-ص دهم هنأ بقا هلامدتلاو ىلاعت هلوةق فالس !|نعىودرو نودتبي مه مجنلابو كا هلوعل

 ّى قداصلارف معد نعمهللا هجر ف: ملا مالك قهولمقامواذ- هرمد قول ءعيو هوهمأق لد ةولسوهيلع

 لاق جهوملاىذملاىنععبقاملاناو ىوهاذامدتلاو ريسفت

 هبقاث عزا مظن ىت>لد الاد 0 مههوجوو مهباسحام 2[

 هللأ ىل_صدن ىدميهنال لحزوهو صوص من نم

 تامل قل اهحاوذ لح رب ص نافل هلا ةملط ه.ترانئسا هنالوأ مجنلاب ىدةمماك مسوي ءىلاعت
 هق> ىف عد هلك ءقأ اك ىلعلاوأري-كلا ,ثكلاوأوفعلاو [لضفتملا (مركلاو) ل لرت[كةعف هرلا عم

 لوو هيدا رااهنا ىلعءاني مرك وشر ل داخل عل : هلو قه. ىمسوهو لو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 هقاصتال هن ”الا دز ةتامثالةحاحالؤر وه ثمهرع سقت فاللاو أد ورعاك مالساا هياع لل. رمجدا| رمل

 لوفلرلانودتقن ئذلا ىلا يا رايك يو و ع .لعهللا ىلص

 0 ىبسلاهحجروبتك<الو ورقي ىذلاوهل-قوستكيالو ور قيال ن موهو ىئالا ىنلا
 مث هرمأ ل وأ ىف بتكيالو ؤرقيالناك ليةوستكب وورق ناك لو ناذهابينائواهدح[لاوقأ هيفو
 9 مهعسن نءوبرغملاءاماعن ءنيثدهلا ضءباذهىلاهذوكلذهّنلا هملعةبعشلا اراك

 ىرقلامأ 1 رمل لع وو اكمالا ىلا بوفمىم“ الا وارارع مدقن هنا عم هلمصقت

 هن وسذم ليقو مهيفةفورعم نك ةياتكلاوةءارقلانالرك ذاع. ىنكو برعلاةهأىلاوأ ةكمىهو
 ءمهنالهريغل ةصققن متدعزا ول_بوهيلعىلاعت هللا ىل_صدلزج عمهتيمأو هسفنب : هماد ككةمالا ىلا

 موأمحنلا قاطمن مورا ءمسأوا أغسيلب هي 4ع 5 وهو

 تتكيالوؤرقب ؛الوهو مهعثارم ةودقل أس لام مالار ايخاردتق رعموةيندللا فراعملاومولعلان مهخه رهظام

 "لآ امهنالالذةراتكلاو ةءار 2١ يمنا ميسا تارت 2 نةلسملو سرادبإو

 عممريغ نالك امهمع ىنفتساامهنمةولطلا ةرمشلا هكا اذاوأ مهسقن ىف ةدوصةهريغل ةطسا 5

 بانك نمهإ5نمولث# ا ام وىلاعتهنلال اتاك هناقالم نعد اك ءانءمسال اوةسرلا نم كلذؤام

 عقد الثا طخ ادي رأاللاق اك 21 كالا اص رو نواطمملا ب ارال اذا :.ميبهطلالو

 نعل ل عفربن كلذ ىلعىلاتهللا» هازاكخ هدن_بولو هىد_هرتلاهاو رولاعت هللا -اىلع- تف هلاك طع

 سو كس اءىل عت هللا ىل_صهفصو نم نا قأ يو هتوص ىلءتاوصالا عفرتالز اوأ ط وبالف ضدالا

 هللادم> وت لاس املا عادىأ (هللاعادو) باس !|ممك>هلصيقنةلابر ءش»هحوىلءةمالاب

 حيحصلا ثندل- 4و هوو هللاىعاداوممحأو هنذابهللاىلاايعادو ىلاعت هللا لاقأك هتعاطو

 ةيدأملانم لك اورادلا ل-خدو ديسلاه:عىدر ىعادلا ب احن ذ هما و عةضواراذمتت م هرنا

 ىطوم_سأ |لاوةيدأملا اذكوة:4 |ىراخملالاق 5و مالتسالارادلاو دم ىادلاو ههللأ اوهدي_باف

 1 نمهوهف مال ار ادىلاوعدنهللاو لافعت هلوقىف ادهناب هةسقل :ىلاعت هللا ف_صودقو

 0 ك1 فقهللا عاداوسحأ ن 4|ناس 1ع امم امد ىلا ىلاعت هللا ءامنأ

 تدعي هلوةرسفو هل-بقىننحلاىلا ثءس مللت :اةملاقو مييلاثوعمم ملسو هيلع ىلاعتهللا

 ى-فونذقو مالسلا هياع ناميلس ل كشم وهومد_هثاك نحلاو سنالاب ر_جالاودوسالا ىلا |

 - امهندي



 عورشبم_هغلكيلهناالار غكلا ىضربالهئالىلا_عتهّللاديحو ب مهدرتأ عمن ملا هلرخش هللا ن انام تب

 م

 مهمادخّتساب رون وهعرشب لمعلا. مهقيلكتو متو عدير ومأم سو هيلعمللا لص ىنلاوهتعب رش

 نآرقلا ىف ركذامدر وىأةاجبمةميظع (ةلياج تامسوةريثك فاصوأ ىف ) ناهيل سك هل مهريخستو
 هري_غىلعهلاهّتشأب ريثكسلا لعق هاهم ىلع مسالا قالط اك هيل عتقلطأ ةريثك خت اغص عمرا ”الاو
 ةمالعلا اطمنع اهيز وحت نك ةمالعلا ىهو ةمس ع <تامسوهفو رظم ىلع ىوتغ لا فرظلاك
 هرريسعو انهدارااوهوةغصلا نءاهبز وكت مئاهتلرنع وأ ة_ةيقحتاكراص ىت> عاشو فنالل نسرماك
 نآرقلا ىلعةمداملا هّللاس تك ىفاهنمعقو ىأ(ةمد-ةثملا هللا بتكىفاهنمىرح و) ةرامعلا ىف نذهتلل
 مثربنلا ىرجكل أس ىب_هعتاعئاملا فو ىدملا نمعرسأ هتقيقح ىرح وامهرمغو ل يكالاوةاروتلاك
 هلوةىقرعاشلا فطان |ذلو ا ذك ىلعءاملا ىرح ل ايف ث دحو عقو ىنعمافرع عاش

 ىرحام عمس هياعمستاا ىرخ 2 افصلا عملالرلاءاملاث دحو

 مهرامحأ ا منود ثدداحأ مال_بلاوةالصلا مهياعمف ناؤةلوةن«تاماكاهبدارملا ل ق(هئايننأس ثكو)

 هتاباقمنماهباذهو تايايئارسالاك اهونودومْمعنومل لاا هلقن ومهماكحأ خسن لمق م هنامز ىف
 راك املاووأهسفنل هتيم وأ هفصواهمفعقاولا لبو هيلعىلاتهّنلا ىلص ( هلوسر ثيداحأو ) هلبقأمل
 ىأمعالادارملاوأ ةءادعلاريغ(ةمالا قالطاو) اضرأ ثنداحأ ىمست اهلك هذ_هوهنودبوه-ةعلةنب
 روهشمال مأ ةقيقح ناك ءاوت هلامعتسأ ىنعع ظفالا قالط | ناف مهعصوو موه ياع هللا ىلص هل مهتيمست
 ملسوهيلعمتلا ىلصهؤامسأ و ركذالار عل: مث قا" ولا كف ىنعمب قالطالا نم لصالا فوهو ف راع و
 همالانافلوقنملا ؟-ىفلومقلاب قات واهيفروتشاافىلاعت هللاءامساك مهضعب دنع ةيغيقون تناكناو
 ءاقث نمىرح لءاف(ةيفاشةلج) هناف_صوءئامسأ نمريثك ىفاذه عقودقوةلال_ضل | ىلع عمتدتال
 ردصلا امي وأمظلا ىورهنال ٌسطعلارحوهو ليلغلاءاق_ثنموأ لهجلاءادنمةيفاشىأض درملا
 حاحصلا ىو ىنهءامهوةذسالو ناك قدر. لوةمالاهيلعهقاطأاماذه( ىتملاو ىطضملابهتيمستك)
 هللا بصهءهجهةءجاذا ضوحلا ىقءاسملات دبجن مسغارلا هلاتاك هلص أو هراثخاو هافطصا ىنء؟هامتجا

 ءاشن نمهيلا تك ىلاعت هللا لاذإك ىتسريغ نم ىلا ض ميديا تامنصلااو مراكملا [شوهياعىلاعت

 راما هلثمو ل_بوهيلعىلاعت هللا لص هثامسأ رهشأ نهوطصملا ىطويسلا لاق سين نمهيلاىدج و
 ةينكر هشأ اذهو(مساقلا أ و) هرخآ ىلار امنا ىدمعمللال وسرد ار وثلاؤ ناىرادلا دنس ىو
 قدر واذهو ىطو سلا هركذاك لءارالا و نأ و نينءوثااونأو نايك هاربا ونأاهنمو سو هيلع هللا ىلص هل
 اونكتالو ىمساناومست لاق _سوهيلعهللا لص هنأ هنعهّللا ىذرر باح نع مل م ىنفع-.حصلا ثدحلا
 رئامخذلا باتك ىفامدل_ثمو ع.دارلا مسقلا لا وأفمالكلا أبو شب مسقأ مساقلاونأى اف ىدنكب
 ىذلاوةمايقلا موهاهلهأ نيب ة:كلا مسقي هنالديىنك هنا فال_الا مراكمو سوغنلا بدأ ىف قالغالاو
 افووةدالو ةكدخ نم سو هياعىلاعت هللا ىلصهدالوأل وأوهو مسالا هنباب ىنك هناريسلا لهأ هنمزج
 هتومدعت زئاجنا ليقو ىفاشلاب هذمنمحصالاو هواقاطمهتننكي ىنكتلا م رحت يف ىسّملا رهاظو
 ال-:اكلذ نع ىلا نأ ههجووىوونلاهحج روهتايحك صوصخم ىو لسو هيلعىل اعتهنلا ىلص
 ملاذلو سو هيلعىلاعتهّللا ىلص هنافو.لوزب وهوهاذالةجرف نوققفانملادجيف هريغةوعدةراجابىذأتي
 رباح نعءىو راكم ريسع نودد_م همسأ نم ركل وةقوه.هثادن نمىلاعتدللا عم عمدمسأ نعءهم

 ثيحو ىكبسلا لاقروكذملا مسقلا قكلذ طس أي و( ىدنكبىنكةيالق ىمسا,ىمستن م) اعوذرع

 ا ا ا ا 2 ا ا 2-0

 ىأ (ةريشك فاصوأىف)
 هريشك خت اقص عم

 ىأ (ةل-يلجتامسو)
 ةريهٌتةم-ظءتوعن

 ن-هىأ(اممىدو)
 هللابتكىف) هئامسسأ
 ةاروتلاك (ةمدستملا
 لالاو رويزلاو
 ىأ (هلاينأت ثكو)
 فصلا ةتافكالا
 ثيداحأو) ةءفاولا

 ةئاثلا ىأ (هلو-سر

 نمىأ(ةمالاق الط ١ د)

 ةلج) 2 ءالاوءايلعلا

 ىرحل عاف (ةيفاش
 ءامكسالا نم ةإ#ج

 ىفةيفاش تافصلاو
 تاهكتنلا لوطتمح

 (قظصال هتيمسنك)
 راس ةكراشوا اووهو

 هللالاتثمح لسرلا
 نمقط_صنهللاىلاعت

 نمو تار هككقإلاا

 وه هناالا ةن"الاساتلا

 اذنه نط لكالاذ رقثتا

 اذكول_ضقالا سزحلا
 هلوقنم(ىتغاو)هلوق

 نمهيلاىتمللا ىلاعت

 نمهيلاىدهيو ءاشإ
 ) مماقل اهأو) تش

 مساقلا دل اوةينكوه و



 ناضل تتح
 انأو الا تيد_->نم

 بر لوسرو) هللا بتمح
 نءىل وأ هناق (نيلاعلا

 نس نم هلع ىقلطت

 ميسم ضل
 لو-.ةلاىأ (عف معلا

 2 1 ىلا هكع عش

 هةبع لهأ رئاسو
 نه«لعأ ةمسا(قتملاو)

 5 نمقاوملاهلصأو هءاعب الأ

 ك4 .س قت قب :نموهوةناوولا

 باذ_علا بج ونام

 ناجحا ىذتعي 5

 ا لع حاصااو)
 قا نيدلارعأ ن نمدهريع

 هللاهضمع ناو ةار وتلا

 ءاحوعلا هللا هيرمقي ىدع

 تيمسو مهارباءلمىأ
 ب رعلارييغتل ءاح وع

 ىأ( ر_هاطلا و) هاما

 رهاظلاو نطابلا بحت

 خلابملا ىأل(ت

 ةمالالاوحالةبقارملا5

 ءككاو)

٠. 

 ليقون اء نسل 5 ءاعلاهةءارعقاو هاما وارذعن وك مةهنالا فرعبال صخشا|كلذنوكنأالا

 بعشلا ىف قييبلا» | درىذلا عيحصلاثيدحلاب شد“ ردك هو ىل اع ! هللا بدي>و( بدم ل و)كلذريغ

 قكزءولاوو امدح ىف اوان ,2ىسوموالم اح مهاراا هساذْحتا ه_:ءىلاعتهللا ىذر: :ر ره أن ع

 ىلءمالك لاوامهي قرقلاو ة اول 0000 !ارمدقو ىدومىل ا ىلع ىدبحنرتو لل و

 قالا ىقوهو قاطمأمهد_حأ نبي :ءعمان الة هلا لي_ضغ ىف“ 0-2 اذهو ل ضف أ امبيأ

 هل-_عج ومهريغوه سقت ىلع هرام :١|سانلا وهو صاخوهره- تامر يدرك ادا :ولءلاىاطم

 ةراقلل ةةولل ل كا وهاؤسا لد < هم5نوكدالثم < هءلقلهكلعوهركذ نعرتكي ال ثيم دعاسصت

 ضعءبه_:ظرامءاودلاوءادلا باتك ىف مقلا نبا لوةخىلعأو لض#أ ىب-عملا اذهب اماذتالرامل ,
 لضم .لاةراهماهناف ةصاخ لاو ةماعة ملا ناف ه1 ع+ نذ هلا نملك ةمحغلا نا نم نيطلا 1

 اهريغوة ثئاعهتمحع سوهيلعهللا ىلصةراسخا عمدبر رغالملاخل + :«مل هنانانربخأ سو هيلعيلاعتدتلا

 اريثك هيقدر وناوهنالنآ رقلا ىف عقواملا]سىفاذ_همظنيمل (نيملاعلابرل اوسرو) هزحمفداصيمل

 السرلب الا تءاح مهل و35 ن مهدعي نمرابخال عابملا لوسرلا ىرهزالا لاقنممل ءلاسرل اذا 0 :هناالا

 اعذاش ىمسوهتعاف_ثلوبقملاىأ (ع شمل عيف 2 كااو)ر وهشم ىذلانمب وهنب قرعل اوةعداتتمىأ

 قنالاوىق اا او(قئلاو) لن د64 يحافا اش إو هيل ءىلاعت هللا ىلص لن أ مدقتدقوا ذأ

 هداشراب قاخال( حادملاو) ىواضيبلاريسقت ىف همس اما ىوقتلاو هلك اهنأانأ ممشيدح

 بولق نيب ىناأ هنالنممأ حاصم يت دم ةعدقل |ةراد ح4 | ضعد ىلع دو هللا هر ف دملالاق 5 ءادهو

 ا ىلاعت هللالاوا5برعلا ل ا.قومحعلاو برعلا نسب ناك ك نع اًغْدلا نم 1 مدي ءاملاز و سان !|

 نءل_سوهيلع هللا لص هيراهطل ل مهما 6 هاطلا و) ميو نيبفلأ اقءادعأ حن ك ذاركءاعدهّنلاةمعأ

 همدو هاونوهطئاغك هتال_ضقةراهطىلاة-بعفاش !!بهذى>ةنوتعملاوةيسحلا ساندالاو صئانلا

 ةرقعش ل وة مدنمةعاج برشو نأ مآ هاو'شب رم هلو ماكهناوتقأو ىيقاملاو يم-كلاهححجرو 59

 ناقأيو(نميهملاو)مد-ةناكذيدرلاقالالاو ب وزذلا نم هترام طو ل_سوهيلعىلاعت هللا ىل_ص
 هلم اع ىلاعت هللا ىلص ه- ->«ىذلاروهشملاه رع ىف هنعىلاعت هللا ىدر سايعلاه عمم هسازه

 4 5و هآهياور مدعب لقوهن انإسو
 قط !اابتءاماع فدنخ م منميهملا كس ىوتحا ىت>

 حص !سود .لع هللا ىلص هل مساهنأ كوهو اضأاهحة5ىوروّةر وسكمةين اًءااوةمومدمىل والاه ميمو

 نيبالاةدص قاب ب ا ءلاانلزنأو ىلاعتهللالاقنا ارغلاءامسأ نمو ىلاعت هللاع ا

 فاك نم م لاح هنا ىلع إ_بوديلعىلاعت هللا لصدمح دن" الاؤقرسكو هم هءاعأ :هيهعوبأ] كلا نم هند

 هللا لص هثامسأ ف فنصملاهركذ. 1اذإو باتكعلا قماش لانا لعتار ةاايدرعسفت صحا لاو كيلا
 ظيفحلاليقو نتهاشلاو |:عمىلاعت هزاع 0 نءهناةسنق نيا لاةونآ ماو وللا

 هل_صأوهنامب ا اك كلذ صعد ف ف نصملاهءد ونيمالا ل-يقوهقلخ ىلعمت هل !ليقوسيقرلا ل هو

 وألوالا ىعملابه و هيلع ىلاعتدّنلا ىلص ب :ءااءامسأق وهو نميهملال.ةو ءاههتزمهتملق نع عم

 دردقو ميظعتل] هرم دره صل ان شام ىلع نمؤمر +دمفنصملاىأهدنع وهو ىستت اسماخلا وأ عد 5 لإ

 زوال مظعم لك ل؛نآرقلا وم سوهيل عىلاعت هللا ىلص ىنلاءامتأؤملاءامسأ ناي هيلع عنشواذه

 رعاك ةنْزلاهذ- مدر 00 لاي ةدرا اذلوهل_ثدرءل وأي امكرمغ- صخلا|ميق

 نمهظفحل اهيلعىلاعلا تتكلا سئروأ :ءقنآرقلاه.فصواذاوهلاقام ىلع لد هميمعتت ةورطيسملاو

 7767_7_79 ئ7ط7طططط077اا7اح7الججلا
 كس

 ربيغمأ ١
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 هيقالهنا لاقي نأالا ىلع هةيدعت ءدعس و قدصملا هانعمىل ةوءاباموهتغالب هزاعاو ليدتتلاو ريقتلا]

 قدصلاب ىمسو(قودصملاو قداصلاو) فولا نء مهن هنالر هاظنءالا نمهنا ىلءوولعلا ىنعم نم
 رهودللا لودر اد فراخ لاح مك قوىلرع ءنبركب وأ هركذ مديد ةلابلعاف معا قدصملاواضيأ

 ءام دنالا قد_ص ا َّط شا اور اكن دا دع اذه درودتودو علمتنا دل

 انين قداصلاو در ف دصدرواك قدك وسعت لوعفم مسا قودصم او هلبق ىلا تدك او

 رك م نم ةعاجددع(ىداهلاو)ىلاعتهنلاهجر ىط سلا هلاوأكع امسالا ثيدح قدر واضنًامقلا

 قلطتهءاد_هلانا أب واض أىلاعت هللا ءامسأ نموهو مقلم طارصملا ىدبتلكن اوىلاعت هلوقنم
 لوةىلعتدبحأن مىد_اللت ا هلوق ىف ى-:ااوهوصاخىلاعت هللا اهب ف صوب و ءادّتهالا قا ىلع

 ىلءقلطت ورل_بو هيلع ىلاعت هللا لص لاو ىلا_ءتهنيااهب ف صويهذهو طا. ةلالدلاو نأ. ءلاىلعو

 هتيادهو كمت يحجا طارصصلا مهودهاو هلوقوري# لا ىفالا لمعت _:الوداه موق لك وهنموىعادلا
 ىداقلا ىثاوح قد. اعمالك نعش دقو ةرهاظداعملاو شاعملاحالصو م هيأ سوهيل ءهنلا لص

 د زاةعافْملا ثر دح ىفاك ةدي2ةريثك ث.داحأ ىئهيلغ هقالطا درو دقو (مدادلوديسو)

 ىقىييبلاهثت د أ م اضأىلا تدل دامس نموهوةمأي هلا موب سأ: !اذي_بانأنيحرهعااىقو ٠ مدآدلو

 هللا, ص خي ىل -.ةفةءد 2 اوقادح وهو اةلطم هريغىلعو ىلاعتهّنلا ىلع هقالطا زوج هع تافصلاب امك

 ىلص هللاوأملهناءلوالل ل دةساوه لع هقالطازو هالو هريغب صد ل قو افرعمهب صن تلي ا

 ىلع هناه قدمو رب مع تد_ح وهوهتلاوهديسا ل ةاثدي_تنآراعوتبدفو وه اطعمزرا

 نعىورأك هللاريغب هصيصخمأوهريغو هللا هءفصوراسما ذهوهريغ هيلا جات اما امءلاوانعمقالطالا

 الو-:ىأ (قداصلاو)
 (قودصالاو) ا

 ىقدصلا هيث 1 1 قم ىأ

 ىقمداهُش هبر2-:عنم

 ىأ(ىداملاو)هرمأ ى> ديمسو هعاساأبز زعل ١ ورشي ىذلا موةلا س رد مزال لاهل لعهتلما نم تشر الغش

 دلود:سو) ىلا ىلا قاخال هانعمن ال: 0 هصاصتخا ام ورماعهّللا لع قاطأ اذارسفا ذلو ىلا هت هللا لد ,الاذهو مهن موقلا

 ماوأدبملانمىأ(مدآ ةماعلا ,دوهعملا مهره لا سانام اوهاغاةقيق# ا ىفاذهو هءرارو م[ رتل

 اموع رمصخ اب عنصتافيلوالاعصافات !ةناف م اهقعدأ ا ذهوىلاعت »1 هن صد ”غءازهودحأل كدا احرك

 قرط هيفي رعاإ# هدردب رأو هريغ عموأ 53 >و'وثفصوت اذا 15 03 هللاو هديسأا ثيدحىف

 هلل ادوسعملاك ناف رطلا فرع وأ اداركاوا لقهللاالا دو بعمالكلوةكرصحملا ع رمال

 هلمعا زلا هتدثأ نهلعك وأهماقمؤ 9 ذ غلبأ | وهف هم طا ةزطقلع اا راتطدقدنأالا ىنعم هلة ىذلاكو هو

 0 هرهدلا ىرهد_للاسقي اكرال سفن ىف هلى هن منيع ةعصلا

 0 وهدا ا ويتسموك ذود ونثلا خيشلا امهر نه قدآ
 نءال_ذفىلاءتهللاءامسأ نم هنأ ىلع<5ىل دال ليمقلا اذ_-هنمنوك:ناو هرهاظ ىلءهوازحا

 ىقباتكلا لوأل الذان مدقدقو رطاولا نئافد ف ةزونك-لارثاخذلا سئاغن نم هناق هفر عاف هصادتخا
 م ءاباومسة_ءاج لك اذكوىناسنالا عوذلامدآدلودا رااوهيدهعلا لوطا ءاندعأ امعا ولوالاب ايلا

 وىه ومع لمشت اع طمعونب لاقي اذك ومدالوالو هام لاق ممييأءهتالطاوهيلعدالوالا قالطازاح مبأ

 دييتووم ا ووو ةلاءا ذأ ة ه5 :رعة مي ة>راص ىت> عاشزاحم اذ هوةليبقلا

 ماعلا رش فارغ خت ةفاضالا نوكستن ا ىنبذيدرقم زاك ن اف عمىاودحاوللداولا لاق نخ مومعلا

 مهيفذأم دآ ىلع هتدايسم دآداودمء-سهنوك ن همز ورهاظرمالافعمحا ناك نا ومدادلو ولك د سانأىأ

 توتو عادلا الا قدعتادت ملدا رتل ايش رد ترس ةلكتاوعتل
 وا ا ا سك اضع عك

 ( ىفافش - ها (
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 ”ىأ (نياسرملادوسو)
 ماساو) صو سصخ

 ءاما والان مىأ(نيةثملا

 ءاملعلاو ني حاصلا

 ( رغلادئاقو) نياماعلا
 ديد_كنو نيغلا مضد

 هوجولا صب ىأ ار
 ءوضول راونارات [ن-ه

 ىلعع 6 الالم
 صايد هر اذا لكماا

 مه ردلا ردك :ةمحلا

 00 .(نباجعل)

 نيطد ىلا ىأةحوت عما

 0 نءال-جرأوايديأ

 ةدايعلاراث آوةراهطلا

 هاسدكو (ةمايقلامون)

 هيلدا امىلاةراشا

 نمءوضولا نا ىلعةمالا

 ة-هالاوده سئاصخ

 صن |ائاوال ل بقو
 ليححدتلاو هر غلا

 3 وضواذ_هثيدح

 لل لال
 ىل-_ءوهفعطتبيجأو
 لمتحا تح ضرف
 ءاسمدت الإ نوكي نأ

 نود ءوضولاباوصتخا

 (نجرلا لياخو) مهعأ
 دكاد_ةولسم ثيدحل

 ىعل : الياخ ةيحاصهللا

 ل هس

 عا( دورد لا رجا

 هيفدرودقو ةمايقلا موه

 قا ةحص ثدداحأ

 ةحرصهصادت+ا نايم

 فلو

 | ىلع هندايسيفرهظر هنالد مالا مو صخمتاوةمايقلامومدآدلو دمي سانأ ثي دكا ىفرمورك ذامىلع

 ' ث.داحأ ىقدروإك (نيلسر ادي سو) راك نيرادلا ىفاديس ناك ن اودي عزان :مريغنمنيلسرملار اع

 نالزييدنلارئاس نمل-ضفأو هفنيلسر ارث اشم ل ضل ءهءاع لاس زا ليكتاك |داو هدر

 نم طابت غلادئاوو نيةملاماماو) ةومنلاوةلا بلا يضف: ىف فاتخاناو ىلا ن ءلضفأ لوس رلا

 00 لع لامتشا عدلا !ءبلاهاؤر تيد: كلدك امهدورول ملا: هللا هجر 5520 :صملااموعج

 ماماو نياسرملادي فال اىل لقا الث تيطعأوا رون لال .ةوأؤ وأ نمرصق ىلا تيبتنا ىف ىرسسأ هل 1

 سانلا ما اصلا ءاجاو نييعلا ماسإ, سو هيلع مها قلص هتيم درودقونياجخار غلا امو نيقتملا

 مو.يلاعت هلوقىفةدانق ن عو هنره_ت وساناادم_سنا هرك ذلوالاو ةةينالا ضايرلا ىفاكري - ا ماماو

 ىلطا : هيىددعملاةغللا ىف مامالاو وهما عدلا ىلدىتلاهيدار 1امامالان ا ماماعاب سانأ لك وجنت

 هلاواماما نيةثللانلء+اوىلاعت هأوقك علا ىلءواماما سانلل كإءاج ىف | ىلاعت هلو_ةكد_>اولا ىلع

 هنالوةيناحورلاةومثلا قمهقبسأهنالئيونلا ماما لبو «باعىلاعت هللاىل_صىمشو ىرابثالا نبا
 مهيطخونيسنلاماماتنك ةمايقلاموناكءاذاىذ_هرت_ااود_جاجيرخأو رماكءارسالا ىف مهمأ ||

 هنجل-سو هيلع ىل اعت هللا ىل_صه: ا ا ا ا

 ماماهنأ هر ةقفاوم ؛معالاديرآناورها:ل_وهيلعىلاعتهتلاكصدتمأ م !هيديرأ نا يعل :هلاماماو

 دتقمققلالا مالا موأهممأ نمناك» ءاو قتلك نا حورشلا ضدي ودمي هئالاءادتقالف سا |

 ثيدح قدروربا ماماو هيد جباودّتهاو هباوذم .اوىدم_هلا ماقملا ىلعاوفرشا ىنطام لازبسلا مهلا
 ةالصلا اونس> اف سو هيلعملاعت هللا لد هللالوسر ىلع مح اداذان او ةهنعىلاعت هللا ىدردوعسمنيأ» اور

 كتجروكن اولد لعجامهللا # اولوقلاوامماعف هلاولاوههياع ضرعب كلذ لعانوردتال كاف هيلع
 ريا دئاتوريخلا ماما كلو سدو يع ع نادت تاو ناعما اماونيل_سرملادي_سىلعل ةاكرب و

 دوقلان هلعاف مس ادئاوو # ن نورخ“ كألاو نولوالاهيهطمغي ىذلادو ملا ماعلا ةعبامهللاةجرلا لوشرو

 قولا ضقندوقلا سوماةلا قومها ضربة لا ىلام هدوق» وهومر ايتخاهعش نم ىلع همدقتوهو

 ل ح>ئءااو انهه حولا ضا٠ ؛قاطمهيدار اا سرفلا ة يجف ضايبةرغاال_دأو رغأ عج رغلاو

 هانععدروو « ءوضولاراث ١ نمنزيل>ا ارغةمايقلا عون وعدي ىتمأن انيحيهعلاىفو ماو افضأب

 هنريمعتلاو الا اهب نوفرعي ماةمال_عللاذ لعجد قومه نب زهيؤوهريثك قرط ن

 ةراعتساه يفق مهريغ ىلع نوةباسدايح مهنأىلا ةراشا هيف ل. د درسا سلا وكلا 05

 داو ااهنم قدا !!قياسلاو « دا ارطا|ليخك توالسانلا هلوعك هنرونوةينكم

 ةرعلا مهم ص* غااعاومهب ص: ريغهنال دقو ةمالاهد_هصئاص_خن مءوضولا تال لدتا اهو 5

 ءايدنالا وكي نا لامشحاو هفعضب بيجو ىلبتن ءايئالاءوضوو قوضواذهثيد 4 ليجد ااه

 ىقاشالءوذولارث 9 ةرغلا صام, نوكوديءبهتدحرب دقت ىلع مومأ نودهءاوص“ اوما داما يلع

 مدة:(نجرلا لياخو) الص فمهنايب مدت (هللاسدم>و) رظنهيف هريغهناءاعداو دود بارت نم هروك

 ىورءضوحاثيدحى طومسلالاوو هم احناونا >نب ااور(دوروملاضوحلا ب>اصو) هقيقدت

 لاوهم :دحو ىماسالاةز زر وبأ مهنءو نصا مالك ىف مهضعب درم ممل دو |.ياعت نيسجنم ردك 0

 نابازيمهت ءءلوطك هضر تل انيباماضو>ىن الو ةيلسوهي لعشا لصد ] ومر تعيس

 ضرينأولدلا نمد ربأو ل_بعلا نمىل>أهؤاس بهذ نمرخ رخ”الا وةضةىأ قرو نهامهدحأة نمل نم

 بهذ ى بط رملالاقو ءامسلام ودددعقد راند لدعم ىحأ امظرله-نمب رش نمنيالا نم

- 

 هعاج



 (ةليسولا- >اصو)اهعاو :أميج لماشلااهسنجةءاقكابدر أ نارباغموأريسفت ف طع (دو مهلا ماقملاو)ىمظءلاىأ(ه ءاقشلاو)
 هيلع تاح ةليسولا ىل أسد نةوهانانوك انأو>رأ وهللادامع نم دبعلالا جدنا: 1 ىف ءازعما ماء سوا ىلهشااواسإ مثددحم

 هالصلاو ةمادلا ةوعدلا هولا ءاسضا# ةاتم "يو و يح جس < ولالا 2200 هذ-هنر م 4 ءادنلا عمس نيح فاو لاق ن منيخيشلاثي د هل يسولا هن رم ىلع ةسر ماىأ (هل هليضفلاو) ةءاقشلا

 ةليشولا ادت آ ةئاقلا
 اماةمهثعبا و ةليضقلا و

 تاح هيدءعوىذزلاادو#

 ةمامقلاموىءاقش هل

 فوم ا فامهدحا ن: ضوحهلنا ح.ردعلاو طارصلاد عد مسيو« عهللا لص هضوح نا ىلا ةعاسج

 ح_.هعااو هدعب وأن اريملا ل .ةوهل اهىل" خاوا رثوك ىم-اههالكوةن4#!قىفاشلاو طارصلال مق

 رك م هرومقنهنوحر 2ساناان انه ضتقت ىعملاو وهلة هنأ

 هنوهسو رثوكلاب حاصر ومياه. صدي م تام ردو ارصاو نازملا لة هنودرمك

 هصوخح مم اعل سوه الس ناو سوس ا كلا ٌصءد فو هصاصتخال

 برشا اهمزاب وءامالباهذلا اوهورسك !ايدرولا ن نهلوعفم معا در !جاتح ما ةهوهندايزو

 هالولو هيلع نيدراولا رش هك هيدا ارذاؤة- لا ىل-علدياللو فم مساناكناووهومنع ربع ذا ؛ةداع

 تح اص لسوهيلعىلاعتهللا ىلصءئامسان مىأ(ةعافثااو)ه ميرصةلادرودقواو له. ف ولا نأك

 تبحاص( و) راك ىمظعلاةعافثلام اًعموهو(دوم هلام انلل)بحاص(و) ناب مدقتدقو ةعاقشلا

 ري خ ل ك- ب د عدل( ميا ع ءرااة- ردلاو هلع تدل ل 5 20

 ةدلا ف ةلزسابنتتر سول خل تلااؤلتن ئراقلا 1م ودرء همر
 هللا ند بردقلا ىطوم_لا كان كووجمرلا دهر هوقك اذا وحراوهللادامع نمديعلالا يمت ال

 ايندلا ىف ىنعمواس> ةعيفرةيااعة ردو َهِإ ضةبحاص وهيل عىلاعت هللا ىل دهنوكو همك ءةلزنماو

 هللأه_جر فن كاان عل !ةنوةمامعلا انه جات ااد دا ركاليق(جاّدلا >اصو) نأ. ءلا نع ىءورح : الاو

 نرعلا مص ن اما: نعد ىكفف دريل لون ده هدو ول !برعلان اح: "امعلاو كلام

 اال نم هرم ع هناا مهنا _سوهمالع ىلا هت هلل! ىل_صهن 0 مهفرشأو

 مو ه.اعىلاعت هللا ىلص ها نأكو ةلمكسمةلاسرهيئانلوريسلا ىف لع صقن امتمفي .ك وهدماعرادقمىؤو

 هباورىقاتنالو هوءادوس ةماعه أر ىلعو عقلا فةكملدوةوسناق|متكباح!!ىمستةماع

 باو ىناسنلاّة باو رؤو

 ماقما ق-يبلاو نامح

 ةحردلاو) دوما
 ةيلاعلاىأ(ة-ءيفرلا
 ىأ(جا !|اسحاصو)

 ا ؛ةنلا قد صاخلا

 اياه را ةهيلايو

 َّنَء دوادونأى و رد_هق

 ىنلان ع ذاعم ني لهس

0 

 ه.قاعمللعو نآ نار دل نك

 موباحات ءادلاو سدلأ

 نهنسح أهؤوض ةماد املا

 2 اف 3 5 تناكولايندلا د ارجةماعلسوهياعىلاعت هللا ىلص سدل ورفغمهسأر ىلع ناكهنا هنعيىلاعت هللا ىذز سذأ تومي قسمشلاءوض
 0 1 هج ورعوه ىطوي-لا لاقوة اماوهةلسلاوهو(جارعملا) بحاص (و)الصءاريضخ سده لو 34 9-20 اعد 0

 0 ةكئالملاو اورالاهماعدءصت ىذلاوهو ماكرخ ”الا ىلعامهنم لك قاطأ نا وفرقاممتدمق ىذلاك 3 5 را نر كم نءمهريسءارسالاوءامسلل سوء عىلاعت هللا لص هذوعصو

 اًضأ ىحس(و)هيةيم_بتلاب صخا ذلة رإ _سوهياعىلاءتهّللا ىلص هريغدحأ هدد < ايندلا هيلع
 ةدقع ناكئذلا» ءاوالا لعل م<دقومد- ةءىذلاد_ ىلا ءاولهيدارملا ىطويسلا لاق( اوالا) ب 0

 بحاصه.ملءيبر-كلا فلما توهولاولاتق!|نعةدانك وهذبرحلل سوم ءاعىلاعت هللالض
 ااعتا نع ىذمرتلا قوامه قرف وهنأ ع رقوهريغ هلام < دقوهسفنب وهدلم <شدح ا
 هياعأب رنا ل #00 سوم ءاعىلاعت هللا لصدهتارتناك امهنعهللا ىذر

 ا اوناك امورم. .مومال_سالاتانارلا تتدخاملواوشسا لورد ع سانا
 هلاك فيسلاوهوبضقلا باص! وهيا ءىلاعت هللا اصءئءامسأ نم (سرضقلاو)هرونالاالا

 نماسدضق : هعملاو ثيحىإ تالا ىفهبارسسفم عقو 0 0 طونسا |هعمتوىل اعتهللا هجرى اصملا
 ظحاجحالنايبلا باك ىقوءافاخلا هك_؟ىذلا قو ثماسضقلا« دارت نأ ل م" < هناوهبلتاةيديدح

 وهودت هع 00

 نرخ ” الاونماو* الاد

 هريغو ىكدلا دعب[ امو

 جامشلا و رس ثيح

 تناك اولاقو ةمامعلاب

 نرعلاب هدا ةكاذذا

 مث نمو مهنا جرن ىدهق
0 

 ريغ ليقب هريمعتو ىمتنا

 ثيدح قدر وذا ىذرع
 هنود نمو ومدآ ثيد 4 (ءاوالاو) هن صا #كاهحاصوىأ ( (جارعلاو) اعوفرم سامع ياو ىلع ن ءسودرغللا د. مىف ىحلي :كلاذاو

 لودعملا ىعع ليعفووف اصءلال يةو عطقاذا بضق نم لياشا (بيضقلاو) ةمايقلا موب ىاواتد

 رجشلا نم عوطتم هنال



 ْ ةقانللريسفت ف طع(بيدنلاو)اهريغو عادولاةجحىفابمك اروىأ( (ةقانلاو) 201 ءارسسالا ليا ف ىأ (قارعلا بكار 9

 00 ا
 نه ع-ذ رم ملا ىرقحلا

 ةاعاراديزهلعل اولبالا
 كة ,اةمق عجسلا

 ىأ(ةجحلا تبحاصو)

 (ناطاسلا و) ةعطاقلا

 ةلودل اوةيلاغلاةنطاسلاىأ

 ل( ماهاوز زدهاعلا
 حقب متاسلا ب تبحاصو

 ةومغلا متاخوهومات لا

 | ءاملظءةداعت ناك اذكهو هيدينبب لمحت ةزبعو بدضقو ةرصخم -.وهيلعلاعتدقلاىلص هلشناك هلا

 هنو ك نعءةرامعو ع || ناكناو هلاتقةرثكو هداهحن ا 1 وهفلوالادبرأ اي «ايط+وررعلا

 لو ءيلع لا عتهللا لص اطعأ ىذا بيضقلا دار انا نم ليةامو مهاد مطدخو نرعلامهص خس

 بكارو) نطعلاقءٌّص ص نم َّىد *ان فاك: هتاز> ءمءؤفور_ءموهاما يس ةذاؤةناحصلا صعب !

 ناسنالاهج وكه-ه>وناىوروةول_ءلاتاتولخلا نميار غةنرب قارملا(بيجنلاو ةقانلاو قارماا

 هةكضصأك ه.لوأدتع هنأ هن ىهسو أ :االوركذي سلو لاَ -غلاكههنذوروثلاكهعاو ا

 تا ىرمأال سوهيلعهللا ىل_صهيكر وءاترب ةاشم هوك نمداوسليم : لايقل أل ةضر

 هريغهبكرملانلةناذ هلك كلذ م25 المأ لد ,ريجهعمهسكر ل هوالمأءأي ءامددالا ن نهرب غهمكا و لهديو

 ءام_سلاىلاهبهدوع_صو ع ءلاهذ بهن وكر ناههجوقهريغهبكر اناةناورهاظ ه.ةيمئلادجوف

 ىناضاأل - ملابسك أرب ىه. دقو لاس ح:لاو هدار اا مزاني الد.مسثلاهح ونا ىل ههه صوص

 هباتك و ءاحال د ا>:لالاقاذلو رات اك اي اا م مساك ةميدقلا_ةك |

 تلا ١ ارب ىدعةر اشد 1 كا لامة راش نادم ءاديكمام مسوهيلعملا عن هللأ ىل- صا

 وهو اهرسسكو وبر-قأ

 اماوةشنادنلا سوم
 هعضاوت نعهرانك هنالرااولغب .لاو سرفلا سو هيل عىلا عن هللا ىل ص هروكر عمي ىهسو لا لافسانل 4 رلالوق

 قدهروك ادلع م سوءيلعملاعت هللا ىلسص هن اكوبرعلا مص نءهنوك وأ |[ كد ا 1 ةداهش هنا د 4

 000 11: علاس شال صدا سرق مساس رحنلا لبق, ةقانلا سيجئلا.دارملا ل ءقوريسلا هرخآى أن بيد: 0
 ها عملا لددل ىهو(ةجمل اب>اصو) بير ل ىارعا ليا هل-ق سدلف

 ماللا نو كسونيسلا مخك (ناطاس )او اون ا رقلااهمظءأوافل تغلب ىهوءرجعملادار ااوادار 1 وهو هيلا بحاصلا َةَفاَضأ

 هاهغم لك ةدارأحص» وةبلغلاوةومتلاوكللاوناهرملا اممناعم اونو 02 رك ُْ ؛ وهو مضل دقو بحاصوىأ(ةمالعلاو)

 بحاص أ( مت ”ااو) ةئدقلا ب ةكلا ضددوايغش بأتك اذه. ل_ىوهيل ءىلاعتهلا لص 0 هتومن لقؤتلا دلا ةمالعلا

 ةلجارزك لوميا ءىلاعت هللا ىل_ص هيفتكن يبن اك ىذل ةوبْلا متاخوشو حفلا ومسكت لارمتاخلا || ةمالع نم وهتماماو
 0 ويده >ونوأهلل' لوسرد ## و وأ اكلي رشالدحو هللا ات كه ةناكهنا ل-ءقوةما#اةضيبو 5 هدما كو هتلاسر ىلع هرهاظ

 نايكلاورهاظااناهرملا

 ةوارهلا بحاصو رهاملا

 هنالفورعملا مئا اها هيدا راال-قوايةثِات كقهلانور 7 || عمدرك ذوروصنمكت اك

 ىهوةومنلاةمال_عىأ (ةمالعلاو) رظنهدقوما وسام“ كلا مخ ن مءايدنالا قالون رعلا ىف فرع

 ناىلءلادلا _سوهيلعهللا ىلص هيوءندهاوشن موهوةعدقل| بدكم ا|قدهد“ هندرودةواضرأ متاذلا

 اهبهنوقروي يبادكلا لد أن اك ىتا!تامالعلا قاطمهدارن ا زو و ع :د>قدرو(كهءاوم“ خءادنالا

 '"اضعلا رك ات ءانوواوواغا ودل همر 00 كي (ةوار ةاسحاصو) مهءاثبأ نوذرعن اك

 هلزرغت وهندب ند اصعلاب ىدعي وتدضقلا هدو كسيناكمل_بوهيلعىلا عت هللا ىل_صهنالةراهماا ىف لاق

 هللاهجر 8 لاعوانأط وا -هاهعج وهمدضلا ااصعلا ىهىرهوجلا لادوا لا ىل- صم

 فدع_ضص هناىووثلالاقو' ه ضع سا ا كيهناضومل|ثيد_حىف مد :راولا اصءلااهنا أت اك

 وهواصعلا ىؤءاملا مسكي
 ح_يطس هلاق بت_ضقلا

 هللا ىل_ص 2 اى ا و

 ناك ذا رو

 هيرشدملاهنا باكل لهأ لعن رسال ادع رك اتي .اعىلاعت هللا ىل.صدهقصودا رملاناللطابوأ 7 ١ ١ هيل نيد 016 اماريشك
 اصعلا ل_جءايدنالا نس ن نءومد-ةنامبا وصلافةرخ الا ىف تركي ارسال قت د 0100 0 2 5 5

 ليتالا فا دهب سو َك رودقونب ىأ(نياعنلاو) اع_ضاوت كورلا لوبا هلا يحنالا واو لس هءاعىلاعت هبا ص هءيهساد دقو اعنلاس> اص تا ١ |[ تدرفا دقو اهلا ىلصيق
 طلع ىلاعت هللا ىل.ص هلناكو فم املا مصعلا ل-هأ صضعءدهدر-5 ةألصقمم لاك هم ادن ةيقدك قو

 نده- ه؟ هال هبىهسهنأن مل يقاموةغوب دموأ اهبياعرعشالىأنمسل 10

 | كوالا قرع هدع ى-ماادرودقو 0 -اول جرم اع 0 نءهةيلهالا ل- هال 4+ يا

 0022222 2 2 22 ا ل ب سس يت

 ةمحضا أدعلاىه ةدارحلا

 ىرا هود 0-6

 هكرت ىادرةل عني ىّدمي نمربخاي ليقامامأو مم ىدعْنأك ذاق او

 هتمعنوكلاا سابل نمهنواعد ودمر نوح ديمه و هيدابل ابرعةداعيلءاهربغ عمفصخت) ةدحاو يقال



 مولع عادت الا ٠ ن مهل نم مىلع هلزعأ | ة لالا (بتك- اا ىف ل سوهيلعىلاعت هللا لصءئامسأن مول هك رت

 وهم لكوذدملا كتيمس وسر ىدص,ء تءااهضنوءاروقلا دوس هلك وتل ا)مال-باودالصلا

 | عالذفالاو سفنلا ر يبد كرت لكوتا لبو لاح لكى ل ءهتلابقاعتلاو هنمصتعب وهللاحلا همأ ل كد ىذلا
 ماوعلا لك ونو ه«-بقامدقءادنالا خسرأ لسو هد !ءهّلنا لص ناكوديحوّلا عرفوهوةوقلاو لولا نم

 0 ماك وبول ملسوهياع هللاىلص هلوقب ةراشالاهيلاو امدسم ىلع داون هعالاعمب أءسالاةرش أدم

 ةءاك- 0 لرتوهو صاو لا لك وتو اصاجنحورتو رن ةزرا لكوتلا

 الو ام ذالرأ اغا ىدمعتا رولا قهر اين مرايخهنال ءاوط كالا اوهورام ايدل نملوعفم مسا(راتخغاو :(

 ناةرتقلا ل فدهتسلا مق ادمان 1 هبامهالا هاوقىف روزلاوةار وتلا ىف قهنىدش 537 متمو) اي لع

 م رطومال_لاوةالصلا مويلعءامدنالان م ه]- .5 نمةنسدار ماوءاح وعلا الرق

 20 ءمااك كلذ ل_هحهيزكم ةراعتساهففتقفن قوسلا تءاقنم مىناك ا: وءدود_>وت !اراهظا

 لضنملاءانعمةقينالا ضاررلا قو لوهذم مادي دهان (سدقااو)ا معيوسموا هك دعموأ |ريقبو غرملا

 ريهطةلاوهو سا د8 د 0 ذلا سند مقتلارهطل اهانه ةيجد را تاو هري- غىلع

 كيض . ملعةالصلا هس دن لب 5ءثودك |و ىع ةنلاتام سن عءرتملا ىأسودقااىلاعت هلباءا ةسأ نك

 ىأ ٠ ءاق كلا خسن ص ءدنم 211121 (سدقلاحورو) -وهيلع ىلا عت هللا

 سدهلاو م ال_باونال_صل اه اعلي :ريك م سق ن آر ااىفسدقلاحوروصئاعنلان مةسدقماحورلا

 جس كلا لاق هتلاوه ندا )6 :4!حورو ه) دعا هللا حو رك ةيقب رشت هلحورلا هفاضأز هللاوأ ةراهطلا

 ندد ةلاحورىأ(وهو) هول اسود طع هللا صو هو ماظءالاهللا مسا هنا صو غلا ىف فرعنبا

 ريدقو طر 0 اعىلاعت هللا لص ىنلا ىعسهيقهناف( لي عغالاق طيلقرابلا ىنعم) قا حورو

 أ >1 ق ملا حوردا اراالاتوهترحهناالاتوطلا ى سل لب هئالا حر ةهىقهارسق مهن اورو ركذاع

 ةغللا ل هأ ماما ىدادغبلا فايبشلا . < نيدح وهو( بلعت لاقوزللا مول :اهمهدذع هنزل هلا ميئاألا

 قسيت امو نيعسا :وىدحاةنسورخ" الا ىدا ىف هتافوو سد ة:املادودح قهدلومودر وهش 4 هرعلاو

 روق للا ا وهوةيحدْن الات( لطاب ل فرق: ىذلا اعد عاقر ايلا ) هارعسفت

 قوه ةأصرع- ءءام لان , وة>صفلاءاقا ارد ا !نعىوروة-ىدقلاهارْثملا بةكلاىف

 ةانثماماهملت مالم ةنك اس فيو رو كمر وفل أو هلوأ ىفةد->وعهناهظْؤح [ىذلا ى-لل قدقملا

 52 ' فاقدن را 3 تال --2

 نادك لميلر كو الا ارا :الا ضايرلا قود هاذعمو حافلا عم نلك هنأ نوكسلا عم

 0 * قوطي راق ل ثعبيل كيبأو ىلأ ىلا تهاذىفا لحي مالا ةرامعو صلخملاو ط ءمنالع كالا

 فلأو ةزو_جعمءاط مث ةروسكمم الوونك انفاق ةروسكمءاز وفلأ مءافلابهنا ىفاودللروذلا لك |. هه

 ةومغلان طاب ىهىلااةيالولار 0 ارملاو لطابلاو ىلا نيب قراقلا انعم ىنارمع اظةاوهوةروصقم

 رت جاخإ وو لحال دنا ل طا ا انالاىدأ. 0 اوالاو در وكر كدبأو ٍءىلادا راو

 تيماعاكأ خل هت و .ةحاولاتو هد وهنا ره هقق رح نمفاالا تةذ_>وءافوءابي برع مت فلأ

 ىلع م هرآن ُُط اقراغلا نا ىراصنلاةلهجِبذك ن مو ى»ملال- ص صاح اير هرخآىلا قرافلابهري-سفتو

 انأو ىد_ صواوطظفحاف كوهتس وأ اذا لينالا ةرتىؤو ب ثادعل نول ءقياهبءاوسلا ن 2 مرا |

 ىف ع رصاذهةفلا-ل!بةكءاالعلا لهأ ضءبلاقءاكرهدلا عمن وكي رخ آ طيلقراف كي طعيل بلطأ
 0 دفا ل رش نوك_:وهتلاسر غسلت ىهماقم موق ْن همييلا تعيس هللانا

 رسسلا فرعت ىذلا مك لاهنامهمعحص ىذلاو طياقراقلا ىعمق نوفل < مهوملسو هيلع لادا
 وووورروجج

 م 7_1
 ةددسف

 (يتكلاىؤهئامسأ نه و

 اهريغو ٌةارودا انمىأ

 هيرىل-عىأ(لكوتللا)

 هرمأ 00

 نبنمىأ (راةغاو)
 يك (ةن كلا مقمو)هرربلا

 ه«س:اعدوادن-ءدرو

 متمثعدامهللا مالسلا

 هلملا ر-هطظمىأ هسا

 هزمملا ىأ (سد- ءلاو)
 حور وزه_صقنملا 0

 لادلا مذد (سدقلا

 هيه هنىمسوأ موك 6
 حاو رالا ةايح بقاع

 حاملا كفا 1

 ءايحال/ق-كلاحورو)

 هحورةأزنعو هنو ا
 (طياقرابلا ىتعموهو)
 حافبو ةد_حوالاءاملاب

 نوكسد و رسك_ةوءارلا

 ءارلا نكستدقو فاقلا
 ميكو فاعلا حدقنو

 ه1 امو ا ناهدعت ماللا

 (لوحنالا ىف )هل مهمءاطف

 لد 4 .ةاريعل اةغللاىأ

 ناىلعك راصنتلار 1 و

0 
 ثدحا|ةمالعلا اوه(تلعتاا

 ىبأ ةمب رعلاو ةغللا ج.ش

 ىح نيد جأس امعلا
 ق ىف مديقلا ىدادغملا

 تام نييعو 1 داىوذ

 نيعسنو ىد_ءاةئس

 طرلقرابلا) نيةثامو

 قالا نمي ؛قرع»ىذلا

 انركفى] ل طاملاو

 تحاتي اعراع

 ّرخ ”الاياههدحأ هءئشال

 هةر الص



 لاذلا ذد ة+ قوام نيف ةنونمةمجعملاذؤ ىلا مم حقب ؛ (ذامذام) هقياسلا ى [ءافلاوماللاب(ةقلا ما ال هذ "اكن نو)

 00 دل ىةخست قوةمحءلاو ةيماعأل فو رصمريغهنا ىلع نور غنم

 فرصتنالهناللاذلا متنا ما , واريلعتةةوىتلاةخ فلا ىفاذك 15 هكا اسةمجعملاذ مةزمدال فل[

 ىأ ةيملعلا و ةمحعلل

 ئث لك مملعتو هفى هسأبىلا ل_فربىذلا سدقلا حور ط ءلقرالااماد معمانأو اذهب كلك أ ىاسأ ىمرتاةغنلص لضالا 3 :راكناوذمايواذامتنأ

 اماو ليدتالاح رثىفهةنأرأك ظافر امالرب فت سدقلاح حور نا نوعزب مهو م !لوقأامع.مجرك ذيوأ ايون وكر هارت
 ىلاقز اا لرب هلو ةوةد :احورءانآءا ماعلا نو هسن مهو لعلل مظدن ةماك- -فبالا 5 ىحدلا هطمضام

 هءلع هللا لص 5 «شتاأ ْن تا محا مديدع سنك ن مهن م :هوهانعمودطفلل ءالعضتا انبعو 9 اما دوما

 6 ص ىذلاو هلوالاوذ هال ءموذوءذوهىودو (بوطاسرط» هانعموذامذامة- ةلاسلا تع :كلاىؤ 84

 ردو ارا بك قاطو دله اعن هنا لص ههنا ةنالاعو ورشا رك د اكلاو تملا لمعت" هاور

 لاذوةزومهمره-غفلأ 0 وهوماروكل ا لا

 هريد_هبوةمج علاوة, 115 اهلا فرد ةمر 1 اهنال هلاذ م2 جد ل «هنالاتو ىتمعملا ىف[ك ةنك أس ةمدعم

 3 4 2-2 نبأ 2-0 مشسددالاىزاح !باه_كثلا ل ةنوذاماواذامذامتنأ 1 ِ هوبه 00 هيلا نءالعت ىط 0 1 1
 مار وم-هرابحأ ضهدنمهعمسهنالاقو فلالاو هاولانيب ةزومهمه-فلأو ةمومضم 0 ١ كهار هاائلاو هه 1 عز ",.هك4 جدع | أو علال اهلا م 1 الوةنم ىلو بلا ىلا همست
 وأ رمرملثماد>اوامساهوكو هترخ آو هتاهص قت وطوهامند وأ هن قت وطهنادار 1و اديك اعل 0 مج 0 ل
 ملسأ ني عمسهناىلاز البو ذملاىدنكلاةلاسر حرش قوةلههمهلادنا ليقو لصالا فالس كرع 0 4 3

 كال تدجتسا دق ىفا يهارنالهلو ةىلسوهيلاعىلاعتهللاىبصدمحةراشاةاروتلاىفهنادوهيلارابحأن مأ]| - 3 2 '

 ءابوهلباةمىف نيميمهيةنالدد_ءلاقدرط نمد# وهو ذامذاعهمظعأو هكرابأانأو ل_يعامسا ىف 0 527 ١
 ٠١ اذردعأم نا ال ك2 هنأ 0 ملتاا هلاقامو حو رشلاو ىثا اوما ازا ك1 ذيل 2 3 0 7 امتاذهو ةلمهمهلادزا ىضتةءاذهود#نملادلاوءاحملاددعوهو رش ع ىئاءئيلادونيفلأو ةدحوم|| نقلا 2
 0 ةلهسلاةنيللا عردلا نعم ىذاسملاو ءآ هن اق صو هتاذىؤهنوال<ض هدالال .ءلاوهوىذاسملا 7 0 0

 مولا ءاور لف امواذه (اياطجو) طقد>أهب لعب ,لو ىلرعهنأ ىذتتل ود « هنالى مد سدل نيم اعلا نيصح 0

 حسوو ةلمهملا ءاملا حتقب هس احق ىنمشلاهطمضو امنع ىلا عتهللا ى درس امعنءان ءلئالدلاؤ ةلوومع وما لو 0

 لي و اسج هوءاحلارمسكي هنا نيس زعلا قو ةيتتةاذ هءامهنب نقلأو هفقدع ةلميمءاطوءددشملا مما ةخسنىفو ةينحت 17
 ةس ةاندمو ميلان وكسوءاملا عشب هنا بهاوملا فو اطامجاذ كهفاأ اوع اط مت فلأو ةيتحت هاما

 زايزألا ضدي ندور عون ألاققءانعمامأو نوثوأع انورمسكي هنا لاؤو اهدهد ف اأو زوما طر تعلو متو ورحل ىاحعأ
 تامر ند اهري-غوةدكت الا نمةيلهاحلا ىناكام عني ىأ مرحلا ىهكو مار كم6 نم عذميمانعمنأ نالت تر |

 متاحا متااو) مرا ىنوأ مرحلا احدا ةعمهقينالا ضامرلا فو مك مث ب ا تما اعلا

 الا ةمدعملاع اكانامه ل رقنهتءاوروهطمضف حارمشلا فاد او هتهحرتت مدقت (رابحالا بعك هاكح هال_صلا هيلعةبا بن عك
 لوالا ل.ةوهنداعالدج والذ مد- تقني الد عب وهو س كءلابوأأ هرسكم ىلإ ةااوءاتلا ةقبلوالانا ع لا ق الخلا

 ماكحالاوهو منان مهنارهاظلاو هرك ذاكأت ةاخواقاتءايدنالا ن اة ةيعلا :اودددعم 0 د-< ةعباسلا

 تاصلاىنأن ا ةرمأ لانا موتح ىلع مجيب وماكحالاوءاضنتلا ماكال ءاهلا حاقباذك اطامجو

 فلالا و واولا نب-:ةمض

 قباطعم ري غفةدودمم

 قئاومري- غوهباورأل
 ىزاجلاتءأر متةباردلل

 ةددشم م 1 اوءاحلا حافي

 ا 2 ئظشظشس12 2 »«ع««ءااصحححعع ىااقءاطق فلا اهددد مودحلاو اياذملا كيفكي و. برتنأو نوئط كدابع ةيتشاب ملانوكد
 را ؟اوحناو ةدمتعملا خستلل ىباطاوهاذ فو ةلمهملاءاىلان( متاحناو) ةمجءملاءاخمار( متاخلاو )ىمتنالالحلا ىطعيو مارحلا 0 نم عني ومرح ىم ثهانعملاةق هنعدووملا ن هملسأن مل تل كور لأ
 جنح ةمجلأاخلااذه ماا هل احم تاما قف اموطعب تم يلا س كءوام نعم ن مقأيسامسن رثأ ىذاوملا وهو

 اطامج اظفاب هناإلا هنعيتبسدقو ( رابحالا ب هك

 ىلا بالللب ىوه سل هنوءمستىذلا ما اك- !| | _هلاقهناقلوسرلاهنا ىلع ل دباممل- الا قوا



 ءايدنالاهنهّلا ّمىذلا)اه رسكو أءاستلا عافو ةمجعملابىأ(مئاخكاف) ىلا ! ىلحملال ص أ ىفاك(باعث)لاق :رهطظالا(لاقو)
 ىأءاخلا حقن (ا قلع ءايدنالا نسحأ ) ةحا رلاوةجرلاو:والحلاوة>الملاو ةحامسلا هل نمو هوريغالءالارسكو هل هملابىأ( متاحا أو

 نوكسونيسلا ضد (ةينايرسلاب) لسوهيلعىلاعتهللاىيدوهىأ(ىمسو) ةناطاوةريسىأءاحلا مضي (اقل تو)ةشاشب وةروص
 ىقوةن#لهالوهوىل رعوىفاريعو ىفاب رمسةثالث ةنسلالاو رءايدنالاو مدآ اهمملك ىلا ىلوالا ةغللا ىهو ينام |ءأبلا دي شب وءارلا
 امأو :دراولا ثدداحالارهاوط فل اخيالٌا ضال مال صتّتةم هلعلولوقأ ةيئاب رسسلاب ريقلا لاوثسو ىطويسلا لاق ىفاب رس قوما
 بالطا/لاقدو رمنلاناكد_ةودو رهن نمارافروملا ريع مح ةين اربعلاب طنا مال لا هيلع مهاربا نال ادب تومسفةين اربعلا
 ليه_باهزك ذانا -ءهناسلهللا و2 ئةط:ةس|هوكردأ اهلك هودرقة نأ مهلا ماكي نم مكدج واذاه ملط مهلسرأ ندذلا

 ةيزاج لا ةمشاح |!لصأوهوءاغلا لد. فاقلابةخسن ىفوةنونمةلموم» اذ ةحوةةمةدد ثمءاقغ ةمجع نيش حذو م٠ ضد( حفشم)

 ع.أب  ةمحءلاوةيملعلل_فريعنمريغىحلدلا لوقامأوةيب رعلا ىف نعمل فرعنالو

 اذهفم. نيزتيىذلا متاخلاك ءايبنالا لاجءنا لوالاه_جو وحاسعلا فاك ىضابقلا متاسحناو
 نسحأ متاحا وءايدنالا هممقلا تخ ىذلا تالاف سلع لاقو) هاوق ىفو عفة ءجعملابمتاخال اريسقن ناكنأ
 روي كالا نعت بوراز كسلا هر طةمدح هلع » ريسسقت ىلا ةراشانوكي (اةاخو اقل ءايدنالا

 نءىورموهو ىثاولاوح و رشلا ضعب طبي ةيم-ملاب ىاثلاو ةمجعملارانهلوالا ناك ناو
 مد_ةتاممانعمائاوةغللاىفافورعم سل ركذاىةلههملاب متاحا ريسعي نإ راركتلا عمه يفق فنصملا

 نءهنالوةثناكلو تحل نمبوملةمهنا هيفاولاةد_ةو صلال ىن_ععمتلا نم هنا فلكي ناالا تح
 بجعلاوةةكنلا هذ رك ناو متااب نرقوملاعت هللا مذ نم قدامرخآ هن اك ماعطلا ةيقب ىهو ةماتلا
 مال_اوةالصلاه.لعمدآ غل ىهو (ةينابرسلابىمس و) هر وهظعماذهلاوض رعت لذا حارشلا نم
 قوةيبرعلاوةيئاريعلاوة ناب رسلا ثالثتاغالا لو دأ راص مث تاغللا ثا ست بعشت اهنمو تاغالا لوأو
 رسلان مهنا لقاموةرو-كموأةنك اسعار ونيسلا مذي ىهوانههلاةجاحالمالاك اهتيسن ىنءمنأدب

 (حفشم)ةينايرسلابريقلا لاوتسنا ىلاعت هللا هجر ىطو يل |لاقوديعبارسمد الاه ماع ىلاعت هللا نال

 ةلمهمدزاحوفاقلابىورو اهميفةددشمةرو كموأ ةحوتف هءافو ةمجعملا نيشلا حافو يملا مضن
 ىل_هأ ضعي لةنوءانعمالو هتعص لعأال ن اهربلا لاو ايغش باك ىف سوه ل يل اعت هللا ىلص ه.ىمسوأ
 قايملتا اهيقعستو هللادم_< ىأاهال عفش نولوةءم الد ءانعمنا كر وقنبانعرمدعلا

 ةحو:ةمنونوةرو كم ميهوةحوتغ متل مءاح مث ةنك اسنونو ميلا مذ وهناهربلا لاق(انمحنملاو)
 د-# ةينابرسلاب وهو سدقلاحورهانعموةئلثمة يناثلا ميلا ىفاسملالالاقوت روصةسف اأو ةددشم

 نءىط مسلا هله 0 نيميملا عاقب مهضعب هطيطو ىدعصلا ةركذت قهنم وو سطل درمبأ اةممو رلاب و

 قهمساو) هانعبهنوكسلو هلمساهناللمةعوهود_همانعمةريسلا ىف سانلا ديسنب| لاقوة يحد نبا
 لادواهرسكو ةيتحتلاةانث.اجتفوةلمهملاءاحلانوكسوةزمحلا ضب وهىنمشلا لاق (دسيحأةاروتلا |

 خسنللهةفلاخم عم هنالرهاظريغف
 52 رص ريسغةح صم ا

 قرهاظل ب ةيمدلعلا
 (انمحنللاو) ةيف-ص ولا

 ةنكاسنونف ممهضب
 مقةحو:ةمةلمهمعاكل

 ةددشم نوف ةروسكم

 َر وصقموهوةحودقم

 مركذلةانخ سلا قاذك
 ىحدلا هعماو ىلحما

 لاقمت لوك هنعربعو

 هقورح عرج لس قو
 ةلههملا الا ةحودتم

 وهوى لنا ةنك اسؤ

 ذده+>:قو:دمدعملا

 ميلارسكو ىلوالا ميما
 راجل | طخ ةدناللا

 لوالانونلا نوكسو
 هترعسس ف ىرمءيلا حفلا ونألاّودةواذه ص اك فلأن مةلدبمءارباهضءد فو خلا رثكأ ف فلآ هرخآ ىف مث ةيناثا ادي د شنو
 ةسيئاب رسلابهانعم نوكي نأ امهدح أ نب.:عملل مة مالاكلا اذهو ىاحلا لاق لو هلعرملاعت هللا ىل دوش ةيئاب رسلاياتمحاملاو
 رهظأ ثلا ىنءملا قوهو لسو ءيلءلاعت هللا لصد مسا ةينايرساابوهسانلا ديس ني |ةريسقو تلق كلذ ريغلمت< وةربرعلابدجم
 ةلمهم: احنوكسفةزمه تشب (ديحأ ءاروتلا ىفاضي أ همساو) ل_سوهياعلاعتهتلا لصد ةيناكرلاب وهىقد>سا نالاقو ريدتف
 ركذا + ةقفاوم ىهو ةخسن ىفوةينحتلاءايلا نوكسوءاح ارسكو ةزمهلا مذدةخسن ىفو نون هريغةم ومصمم لادندسست لا

 نوكبف تف ذب ىرخأ ىفو ىحن دلا اهيلعرمدتقا ىتلا ىهو ةينحشلا مدكم ىرخأ ىو حتففمضد ىرخأ ىو حتقت ن وكسفمذب ىلا
 آدم ءامسراتك فرش نيو سا ةفيذح و بأ هدر وأ ثيدح ىاطنالاهرو دوى ارا ةةءوهو عّتففنوكسق عشب ى رخأقو
 ىنالد_ حت يمسلاقدي>أءاروّلا قودجأ لدحنالا فود © نآرقلا ىف ىمسالاو مال سن اودالصل هيلع هنأ س امعئي| ىلا هدنسأو
 قخالكرهاظريغهبي وصتهجوو ىسبتناةمايقلا مون منهجران نع ىمأديحأ



 اريثك ةد> ةقثناكو ليا ج جب انوهو(نيريس نبا نع) د-.->اةاروثلا فةمسانوكىأ(كلذ) ىوروٌةْحسىفو( ىو 0

 ىءهو)ءامسالا ىف ىنمملا نمل ةنامذعب فخصملا لاودت :وادهةل هللا ومويلا قدار وأ ةعبس هلوامو رطقي وامونمو هل ناكل يق عرولاو

 هيلعل درا ءهنارتقاة#:يرقب انسمىأ(ليحضالا ىفارسغم) ظغللا ىأ(كلذ عتو) هنا ل لدن ينعي( فيلا ىأب دضقلا بحاص
 ىلاعتوهناحيس هللا ىأ (لاق)
 تدصتلل هرأشم كيد

 ةوارطو اًضرعوالوط

 عطاق فيسوأ ةفاطلو

 لتاقي) داحدب _> نم

 دهاك ىأءادلا مسكي هن

 هئمأو) هءادعأدب

 م--ع«ىأ تاه

 اهبزول_:اةينام_ضق

 3ك وعباس وءاذعأ

 هءادّتقا ن وعش وءءاوهأ

 ىأ (لمحدقو)
 ثيد_4ا ىف سضقلا
 تبيضقللا هنا ىلع
 ليوطلا ىأ(قو ملأ
 ناك ىذلا) .ىسيقدلا
 ةالصلا#_-ءلع هكسمم

 لاحددس ىأ (مالسل و

 هنطخدستعو مايقلا

 هراكالهةظعومو مانالال

 َن لاو هوز ماركلا

 اوناكوىأ (ءافل دنع

 اد>اوقادحاوهنولوادتيب

 امأو) ءامطاملا ةري_سىلع
 (اهبفصو ىتلاهوارهلا

 | محاصهأ را ىأ

 ةغالاىق ى-هف) اهلماحو

 وأاقلطمىأ (ادعل ١

 هركذامىل_ءةمخضلا

 ىورهللاعبت ىرهوجلا
 ةزههلا مذنب (اهارأو

 2 (ضوحلا ثيدحىفةر وك دملااصعلا لعأىلاعنهللاو) انههاهسدارملانااهنظأو 0260 1110 0 22-2

 فودهعمىأ(ديدح نمسضقهعم) مالسا اوةالصل اهيل ءهشعن دن ءليخت لاق 104

 حتفوةلمهملا نوكسو ةزمهلا عتق ظوفحم او ةيدحتلا ايلا نوكسو ل ههملا ءاحا عاقب هنا ىل-مقوةل ههه

 لاق ملسوهيا هللا لص هنأ ام-معمهّللا فر سابع نبا نعةياور لماك لا فو ىف رعريغوهوةشحتلا
 رارع ماد - [نالددبخا تيمسا اود ]1 ةاروتلا قودجأ لبدذالا قود م نآرقلا قىنعسا
 اهمضو ةزمهلاحتف عمءاملارسسكب هطمضهناهدن ب و شمع رات فرك |سعنباهجرخأ اذكو منهج
 هطيضوورب هن ىقىدروالاهكذوتاغالا قذاون نم نك لن الامو لدءاذا د. حداح نمىل رعوهو
 ءاحوةز حلا مذ خا |ىقىذلان اديد-ىاح رشا | ىفو ةسقينالا ضايرلا ىفاكءاحلا ارمدكو فاالادمب
 اهحتقب ةخساىفو هايلا عتفوءاحلا نوكسوةزمهلا عتذر وه كلاوةنك است ةان مودل هه هةر ىسكم
 الذ ىورو) ىتخيالامهيؤهتاف_صوهتاذىفهدارفنالد>اولان مهنا ل_.ةاموءايلا نوكسوءا ا رمدكو

 ىراصنالا نب ريس, د ركب ونأ قاف "الا فهتد عئاشلا عرولا دهازلا هعمل ةحلا ماسالا ( نم ريس نبا
 عجر هنا تنيعجأ مهيلعللا ناو طر نيعدا:لا اءأ ن مو هو رم عو ةثامدعب فوت وةتسلاةعالاهنعىودو
 ادتيمىنءمو مدقتاك(فيسلا ىأسدضقلا باص ىنءمو) لاف ةقباسلاءامسالا ضءدريسغتىلا
 فلك از وق ىل,الاريمض هلعاف نوكو لل_.دنالا ىف هللا ىأ (لاليهحنالا ىفارسفم كلذ عقو) هرمخ
 هعم) ديد نمعطتقاهنالمضقلا نمد. ىهس مضاقلاك طاسقلا فيسلا سدض#لا سوماةلا ىو
 دقو) لاقفرخ آىن-ءمىلاراشأ مءادعالا فلاب لت اقي ىأ (كلذكهةمأوهن ل: يدي دحن ءسدضق
 هيلي وأتلا لعج ةرهظلا ىلع للا ن مزاحم وهوه.رسفي دق ىأ ( قو تملا سدضقتلا هنأ ىل ءل مك
 ة.سدلاب هريس: ةلقل ليلقألل لع دتو ىيقحتلا دقوهيفةعئاش هه يقحتراصةراعتسا هيلع هلعدك

 د ىلا عظقلا ىف غلابهنا ىسعفىفيسلا ىفو عةهعطق ىععهمضق نمل ءاف ىندعىلوعق بيضة ولباس

 ىنعفناكن افهئانغو هتاحو:ةوهناو زغةرثكو هداهجةرثكو ه”عاجش نعةرابعوه؟هاوسهيلا لصنل

 ةداعىلءاصع لس وهيلعىلاعت هللا ىلص ه|ن اكهنارمدقو رحشلا نم ع وطةمهنال ]و عقم ىنع؟ وهفاصعلا
 رعاشلالاواكاهبنو ريش امص ءمهثابطخو مهثا هظعذاخت اق ب رعلا

 ممشهنبن رعف عورأ ف كىف « قيعدحي رنارزيخءفكىف
 *.كلايذحج وهو ىثملا نمقدقدليوط قو ةسيضقسوماقلاىفو ظحاجالاضعلا باك ىفاك
 نيالاقو نكرلا هنىل:-س نجدمو قوش هملا ىمسا بدضق لبوه. عىل اعت هللا ىل ص هلن اكو لوطا

 وهومالاوةالصلاهيلعهكسيناكىذلا) وهو بيضقمل_سوهياعىلاعت هللا ىلص هلناكىز وحلا
 |ةصو(اهيفصووتلاةوارهلاامأو) د_>اودعبادحاو م ناكفهياكرمت هنوكسع(ءافل ا دنع الا
 اهيلعاكوتي واهل حمل وهياعىلاعت هللا ىل ناك فاهريسفت مدقتوةوارلابحاص هيه ىفاب وخل
 وأ اهنظأ ى_هعاهحتفوأةزمهلا مضد(مل-ءأهللاواهارأواصعلا ةغللا ىف ىمهف)ءايدنالا نتسن هوهو
 هنا ىلصهيفلاةىذلا(ضوحلاثد دحىفةر وك ةملااصعلا) ةيمستل | ىنانهاهبدارملانا وااهدقتعا |
 ةمحعملالب اذ_هوعتمأود رطأ ىعءيدوذأ(نميلالهالىاصعبه_:عسانلادوذأ) جل .وهيلعملا عت |

 قىل ا!ىأ(ىاصعي ىذ وحنعىأ(هنع) ةاصعلا ىأ(سانلا)درطأ و عذمأ و عقدأ ىأ ةمجعملالاذلا مضاد وذأ) لا ثيحىأ

 ند مه ةازا 2 هنمبرشلا مهميدقت ىف نميلا لهال ةءاركاذهىوأو مدقتي ىتح مها جال س ائاادوذاىأ(نميل !لهال) ذمني- ىدم

 هس ود ىلحناو الص أى حد ااهلعح ىتل | ىهو بقانملا ىف _سمدي اور ىهونميلا لهالةخ_.:ىفو مالسالا قمهمد_ةئو مهعيزص



 قلد وةنحلاباب رأن هني هلا بان هيلا لهأبدا راانارهاظالاو ىسبتناةبعكلا نيمينءمفورعملا يلام ذارملالاقو
 نمدارملا نأ ىضاقلا نمنظلا|ذهىوونلا فعضدةواذه ذالك لوالابهنم مهي نيقبا سا نالمهب صو ن ميلا لهأ مهمو#

 اصعباهريسقت حصيالفةفلاسلا تكلا ىفر وك دملاهيرشدملاهناوهقدص ىلءا,نولدت د وهعم سائلا اهاربةغصد هقي رعتاهبهقصو

 فيءضادهناب ىووتلاهبقعولاقث يح ىلحالاعبتمررقوىحدلاهرك ذاذكهروهشمح..هعلا ىفاذ_هوابيلا ىلصيقهلزرغتو
 نين نماص علا رج الارادلا نعت ءئلااذهلم<ىرحالاو هفقئصملاهرادةاامدح ولءالوقأوهرك ذامرخ [ىلال طاب و

 ىقعلا قهبصغاتعنلا هنافىلوالا ف دلا فال_خلوالا ف صولا, هناو خا نءزيم2 ل ىنعملا اذه ىلع لمت ملا ذافامت دلا ىف ءايدنالا

 ناك اعااهاباهذ “أنا عمءايدنالا 628 متا ةمالعز وكي نا حاص: القاصعلابالا ن ودعالِر رعلاةماعو اميسال

 رك ذنممزايال مئاناي>أ 2 0-0 : : ١
 بتكلا 5 هنوسعت دعب ىلع مهناف مهلجالىأن ميلا لهالا ذكهس قانا ا ىف !مهاور تيدا | ذهودرخ اق ةهلمهمو هلواىق

 نوكيال ناةقبالا || م« ريل مهريغللب:ضوحلا مهدروافلاةةوددرتريغ نمل سوءا ءىلاعت هللا ىلص هنوعداوبأجأ مهتقش
 رادلابةةاعّم [ نمهنا اولاو ىوءمهتح عمورك ذاك نميلا لهالىورقتاب اور هيفو لمعلا سذجنمءازحلاف هوحارأ ك

 يم 5 3 - لإ <_هلعىلاعت هللا ىلس_صهقب رعتدا ران الل طابو[ فيعضهيج وتلا اذهناىوونلا نءوملقلا نايغط

 ا الفناونعلاابيةريمىلاةقلاسلا بتكللاىقهبرشدملا هناوءياع اهبل دة د وسال اهفرعن ةفصد سو

 (ةمامعلا هدارملاتجبات | || /ىلاة لالا بتكلا ىف عقوامهرك ذكلذىف ىنكينكءاوهونةيثي ملا همةرخ الاىفا موريس هجو

 ريغ ه.دارملان اذ تبق سشخالا لق هادو هلامل ءريصت وهب صدم مايدري فت دارأ أسما اذهب هرسق نملو#ي وأ اهأرش

 امأودا.علا برلالا مولعم لاقأك هلهرحعمهنافاقيست يل ةناؤةداععلا ضعبل !سو هيلعىلاعت هنا ىلصاهاطعأ ىلا اصعلا ىلع هل

 ترفل هلا اخ ميموميلع لاس ب[ صا ع ا
 : نامعت تراص اص عءتاضَق + هئيويباهسماملءاصعو

 ه.دارمافجاتلاامأو) هاصءدمال_بلااوةالصا اه باع ىدومةزجعم نمىوقأ ةزجعمتراصابا عن
 ريغ قلمع < موهف

 قاف داخل لكم اعلا
 قدر واما وةماعل افرع

 هناورهاظق ثءدحملا

 ثءحىزاملا :ءاادا ٌآ 9 :

 دا 0 1| (هناهسود تلا وزدنا عجتاط ا نتا حئاصوالا ىتستا طوى لورباك سلسال 0
 جاتلا ةلرتمةمامعل | لزن ١ 2 9 0 اس ددطا للا واصو ىأ(ه“: دوأو)- رداك مهع -- بو

 ةستم ىفهماقماهماقأو ةيفالا_ةكااوأرعسلاو ثددهلا سك ابدا رأ(ةريثك بتكلاىف مدقتكةمالعلا ىهو ةمسعج

 لديك جاورلاو راقولا
 هلوقددلا ريشا وأهيلع

 ةمامعلاىأ(نك-:لو ٍ 59 - 0 3

 نا ع د. يودي اعتدت صا همرمتتل( مسالا وضعماوأ تارووصاية تلا رت
 067 - 1 ا ا ل اا ا

 ةمامعلا عمامان احيا |اباحأ مهلك س انلا ناكو ىأ( ب رعللالا) مسوهيلع ىلاعت هللا ىلصهدوج و ( ىناقش - ه+)

 هنويثدلا ةعانقلا له نممهناب راعشاهيفواهريغ نعاس ءافتك ا!ىأ(برعلاناحيت)ناج.هلانوديىأ( متامعلاو)اودوأ

 ةمانيعلا مويتماراكلا جابجاتلا تخاص هلوق,داربناحدالا نا لصا<اوةيقرعلا هباعرلاتابجوم قف لكلا مدعد نوقوصومو

 تامل هلئامش ىأن يسلارسكب (هنامسو)هئانوهحدم اونا ةرعشملاىأ (هياقلأو)هئامسأن م هتوعن ىأ (هفاصوأو) هانمدقأك

 ىأنونلاو ميما عتفب (مخةم)5 ريساةلياقتناكناوىأ(اهمءانرك ذاممؤوةريثك )ةءدقتللاوأةيضاملاىأ(ىةكلاىف) هلئاضف

 ىراخبلاشد د( مساقل اانأةر وهشااهدنك تناكو) قخحالاك نمي ريغاهواصحاذ ا( ىلاعت هللاءاش نا )ةعانق ناكموه.اقك نضع

 ىمحسأب اومسلاقفاذهتوءدامالاةفديا اتقالافمساقلاابأاب لجل اقف قو ىلا قل سوهياعىلاعت هللا لص هللا لوسر ناك
 اماىفافةءاورىفدب زوار كة هنعدراولا ىهنللهمساب ىعدنالواميظعت ةينكلا, غد. ناكهناههجو لعلو ىتدنكياونكسالو

]ول ايأهن وك ىقاذنال اوه وفص ولاا, ىف وص وما وه م.اقلا ىنايدارلا نأىلات راشاء مك وفد مسقأ امسات تاعج
 مساق انىهسم هلد



 كر ةيرامزمم) ال_لاوءالصا هيلعانيدننباكأ(م هارباهأدأو واطعتنا) قيبلاودجأد:مقاك(هن ءىلاعت هللا ىذر سن( نغىورو)

 0 هامل ست بط فهنا لمت هوا [هتدنك ىفث(م .دارناابأ ابك يلع مالسلا هللاقق مالسل اهماعلو رخ هءاح)

 هللا لصراصة 1# ىفو هنن عءانت اهيينكت ا هي : نال مدح ومالا هيلع ىلإ ري> لوزن لق مهاربا هدلو

 اضدأهتدنكو لل ةمثماللاوةالصلا امرأ ءهدج ما ىحأ لسو هيلعهّللا لص هنأ مى مهاربا ٠٠ هونأن اك مم هارباانأ ا

 قسعلو هولمارالاونأ

 ىفةينك ناك ناوى لا

 ىعارع هانعمناقى-ىملا

 ظواحمو لهارالا

 نفامدعغفةمو نفاوحأ

 معأىلاعتوهناحبسهللاو

 »: (لصف)
 للاعت هللا فد م

 ما نء«هندامساعهل

 نسحالا ثدنأت(ىبسحملا
 عمق ءامس لاند

 نمه4 ةصوو) ةعامجا

 مضي (ىلعلاهتاغص

 ةقطووأيلهلا عج نيعلا ا

 ءاعلا وداصل!وواولارعمعم

2 
 اردصم هنوك لمحو

 هللا ف٠ رشا ىلءاقوطعم

 (لذفلا وأ ىخاقلالاق)

 هوست نفد خصال ىدعن

0 4 

 اذ_هىرحأم )هاضربو

 نافبصنلا(لصفلا

 ىأت جعتلل ةغيضصلا

 0 رد 942 5

 : بايلالودغبإ هقملأو

 اذه نمىأ(لوالا

 نوثعملا و_-هوتاتكللا

 ىلاعت هلل ءاني ىف لصفلاب

 هدد قدجأ اور (هنعىلاعت هللا ىذر سنأن عىورو) مدت: اك مل سوهماعىلاعت هللا ىلصهدالوأ لوأ أ

 هنن راحةيطمقأ اهب نارام نم( جه يل ل اك ا اوس يسم

 15 يه هانكسذ(ميس هارباانأ انكم .اعمالسلا لا ةقمال_ ب اوةال_صلاهءلعلب ريح اح)هروهشملا

 هحاوزاوذاونلا ف.ئرقوتينمؤلا بأول مارالاوبأ ل وما هىلامتهقا لص نك 5

 بارتىب' اك ةءتك الها .ةرقحل ا ءانب كلل ىض ملام هلاثمأ واذ هنا لقومه بأوهو م اهمأ
 نمهيهامسأس) ةليضفتوهةءظعت ىأ *( ديو هيلع ىلاغت نبا نع هلك اعتدتنا فن الر

 لاووةدو# ناعم ىلءابتلالدإ ل مالا ة:سحلا ىأ( ىنسلا)ةىدعتلا وأ ةيدبس بلا و لج وزع (هئامسأ
 ةنس# |كلذكوثادحالاو نامءالا لاقي يا قرغلاسغارلا

 نودادحالا 0 سك اوثادحالا قةفراعمىب م اك !اذازامسأ الاقغصو هع

 ل00 11 1 3 وكر رك يلم ملم جلاب( لكلا تاق نيف سوو) ى منانامعالا

 ىلعأ ثدنأتل عج ىلعلا بغارلا لاقو ناك لا. هديصختل هجوالو فرشمناككم لك العلا حابصملا
 هللا ىدر) فندلاضا يد (لضفااونأى ص اعلا لاق) ناش ةثاكن أ“ ءهصلاو فرشأو لضتأىعع

 425 وخسنل| ضعت ىف هلو ةكمذي هالتهدازوأ هرابتشالحدمتلا د < ةريغ نمد سفن رة ع

 ةنكاسءأحوهزمحلا حافي( ىرحأام)ةضرتعم ةيئاعد هاج ىهو ةقفاوملاب اكل ءقونلاو هللا

 ناهربلا لات(لصفللا نك ه)هتفاماو دأب ز نمسجعن ةعيص ىه هوىوأو قحأ ىعع رودةمءارو ةلههم

 ىف فورعموهأك ل ان رز مرك ملوك ةيءحعل أمن ال4مصتر هاظااو حقرلاا لالا ىف طرض لصقلا

 مكلذ لك ةلادةلهستلا:ذهووردق ءامءرا عظاوهءاعهللأ» ءانثادو ا( الا باع 00 احا

 تسرخ ىتا|سقانملا نمهياعلدو هنمضت مق هلوخدل ىأ( هنومضم كى هطار مالا هلوةبهيلاراشأ

 دقو ماظتنالاب طا ارخئالااورمسفم_مئاريغةي :كمو ةمأب ةراعتساك ل سلا| قوم القالاةنسلااهدنع

 هحارخا فءسلا طارتخا ناف هل فا:موه لب ىنعملا| دب اارخالادجأ لف ب رهلا مالكوةغللا تعبتت

 ىقاريثك اهولمعتسام هنأ الاداتقلا طرخهنمو ف كلا عم<هنعهتلازارحشلا قرو طارتخاوهدع نم
 ىدهحاثرامدجأ لوىردصو جات اذهلربلو ى اكسلاو ىرش زاك مهب قوثوملانيقنصملا مالك
 اذ_هناتملعف سكللا ىهوةطد رخلا ىفابتعجر هاو ا تطرخ ةغللا عماح فل اقدابع نبات دج 1
 ىلعهللاتدمخ رهاوخلا ع. < قولهم هنالهناكمثاإ_ااورك ذ لو :هلامعتس ا قأو>مست مهتاري_غدن م

 وهو(اهتيعميذعتإ جاز ما هنمورخ "الا نعامهدحًازمم<» *.الث يح هطالاخا ىأ(هجا اما هزات

 وهفعمك لعاف نويعمهلصأو ضرالاهح زارع واتا طم تراك :«عول مهملانيعلا كو مملا حقب

 وللا بذ_لاوهريس ىف نعمأ نمدار هع ديعملاهانعمو لمعق هنزونأ لوقو ةدئازهميموءاسملانيءنم

 0 ضراذعالا كردتسامثر هاظهشةراعتسالاهج ووةحماسمرب رغلابهريسعت قو هبىذغت :ىذلا

 الوأهيهيلعهللا شفي ملىأ(هطابتشماىلاةءادوللردصلا حرش هللا ن 0 -1)لاقفلوالابابلا ىف ىقهركذ أ هردت ملظعراهظاوهيله

 (هجا رخما واهم :ومضمكاإس قف همامضنال ىأ (هطار عقال ) هل اوعبهبلا ىرحالا هج وهلملظت نمص قراشأأ 5 هندإ

 ردصلا) حرش لهّنلا نك ةخسن ىف ةو(هللا حرم, 1 نكسا) اهئاقصول عوام ؛امولحب ىأ نيعرسس كو همم حتفب (هميعمبذعت) هطالتخاىأ

 لوصقلاك ل: نملصفلا اذه لع+ن ههنا اعراذتءالادحو ىلع كارد“ ساو هوهتك اسأى أ ه-ارخت ا أ (هطابنتساىلا ةيادهلل

 راونالاةنمضآلارارسالا ذل ةبسانملا

 هحا -ارخاب



 نمىأ(هطاقتل اودهرهوح جارخ هسال) هحد هالو هثعدال هى هدأ !ةلاءاثلاب ةفىفوهلءاضاالوءةرشأالىأنونلاب( ركسفلاراناالو)

 ردصلاح رمق ىأ (هلب ةىذلالصفلاىف)لوخدلاو عورشلا ىأ(ضو لا دنعالا) هماحربوهملعمرك مومسعل لماشلا ورب و هردكل

 وع علا ورم توم ياخ !اهفمضن ناانأ رذ) كلانهام قو ىلع لو أك اذىلا ةءادهلل

 ىأ(اهعاةماركب)ءايغصالا ة لج نممهنذلا ىأ(ءامدنالا نماريشك صخشملاعتهللانا) بغا رلاسلاطلااهيأىأ( (لعاف) هندل
 امالعااهريص ىأاهلعجةةسن وم دلةلصاخلاومهيلال اولا ةمار كلا ةعلخ مهسل أى أ مهيلعوهيلعةخسنىفو (مييلع) اهاقلأ

 هلل هل مصوفاقتشا ىدا+ هى ه تافص مهيفرك ذناب (هئامسأن مز مولع

 قالا صوتك ارك اق قوت طل ةيساغم هإقام عمهيفق ءاملا جارخا اطابذتسالا لصأو هل << قهحارشاب

 ارظن هندزام اذا #« انس>ههحو ديرب فطل دعب

 1 ميجا يمتتو[فاكسلا نر فاعلا زيك (ركفلا) ةحماو ةلالدلدىأ( (راثاالو) هلوقو

 0 3 هطارحالرظاناذهوهتطقلذخأوأ هراك نمدجارختسا ىأ(هطاقتل!وهرهوج جا رحتسالا]
 هديل ىا ا( .ةىذلا لصقلا ف ضو اود: :ءالا) ةردوةردهيفف سر رب غرشنو فاو ةراعتسأ هب هشق

 لا و ورح ايلا كن 5 رايته

 ىأ(هيلاهفيضت نا انآ ارذزهيقعو درخلا متياميتنازغلا دورامرثك !تغارلالاتاكسا اا

 لاقاداهدنعلزنأ ىذلا فيضلاك لعحنأهدارعو هلهك ةلسانملهمقعهرك 2: نأ 0

 6 هلا ىب-ععنوكي وهن :متئشتام عمن ىف رفتملاز لعل اوهيلاهمضت ىأ (لهشه.عمدنو)

 نءاري_هكضةىلاعتهللانا) مايك هلباط#لا هيج تمص نملكلاد اطخ(مل ءاف)دادضالا نموهق

 5 | نممييلءاهعلخا) هدقرم ةوهمركارعابىأ( ةمار ك.,ماللاوةالصلام ييلعءادنالا

 ف رعق 3 ةهنالوديلو وأهمركت نهىلع كلما مقلم بوئثاهناةعللا ف لدالاو مهابااهسنلأو مهل

 فيرست ىف لصفلا اذهلوأ هلوقب لا ءتهللا هر فخ صملا راش هيلا واقي ىشتةعاذلاةيمست باتكللا

 اهعاخ لدياهلع+ةخ_ىقودأ رفالا ه.لعة> سى 3و هلاوهمنتي ل فطاهيقفهثا ا نمهامساع هلهللا

 مركتلاراهظاوةرهشلان مايقال ةءلخ ءالا لحب ةقيطلةراعتسا هيو هتفرعاللوالا حيحصلاو

 ىلاعت هلوقو ىدسا ى-عن ملع مالل-د ورم وىلا - ' هلوقى ( ملحو ماعد ليغ مسأو وحش ةيمستك)

 عجاذ-هلو لبق ليعمساو هليةو ى>سا هررشدملا نأ ىلع انباذهو نيعمسا ىعي ملح مالغب هانرشق

 0 طماع دو لوعم_ساو ق>سأ نيب هىلاعت هللادجر 2

 ءا ارسالاىفار وكاد بءناكهناح ون عم انا نمةيرذىلاعت عل رققركسشلاريثك ىأ (روكس د ح ولو)

 هيدإاوبارب وهلوةةف(ربب ىسدعو هىكو) م2 ام مال لاوةالصلا|مويلع ىسوملال هلريمضلان أ ىلععءاني

 ىأدن ماوقتشاف 4ك. .ةاوعسوتةعسلان <«همع ةالرحبلا نالخرما اوربا ن م ههمشمةفصوهو قدلاوباربو

 ىادةردل .ءلارب لاقيةدبعلا ىلاو م_>لاربلاوه هناوحن هللا ةراث كلذ تني وري لعق د عسوتلا

 لامع الا قبرص ري كا سيم ا حسا

 ىلاعت هللا ىل_ص ىلا لّم_املاذلودن" الا كهوج واولونن ارم رمل سل ىلإ 3 د هلوق هم ملمع“ سأ دقو

 قد_صلا قريلا لمعت وامديلاناسحالا ف عسوتلا نيدلاولارب و 5هئ  الازهالتربلا نع مل-سو هيلع

 ق>داةيمستك )هل هثاش نملخأ و

 ىنبا ىأ (ليعم_ءاو
 ىلسع ليلذلا مهاربا

 هيرشللاءدارملا ف فالخ ||.
 للا دالوأدحأ نه

 مدس” ىلوالا ناكو
 هنوكاوربك اهنال ل ىمسا

 هللا ىلص انردنل ادح
 ةقةفاولو لس .وهيلعىلاعت

 ىلاعتو هنأ مس هأ وق

 ىلسهو ىذلاهللد-#ا
 لعيظنازىكا نك

 هلوق ف( ملعب قحساو
 2 رشد و ىلاعت

 هلوقىف (ملحو) ملع
 هأن رشق ىلاعتو هناحبس

 ايه جاو اح عال
 وهلامكلانايراعشالل

 معلا ع اهنحاب ىضصولا

 ا مل-او [[6

 ةيهلالئاضقلا مج
 دقو ةياسلا لئامشلاو

 ثيح ىكدلا بر-غغأ

 دحأ ل ةيملذا نينبالا ىلع

 امناو امهننب ليضفتلاب
 ةارها امن اىف اوفلتخا

 ليعمسأو حسا نيب انهعجفالمخالا لجأ نمفاوملا ل- عأو هى اطنالالاقاذلو امهد_>[هيرشدملا نا ىلع قافتالاعمدي

 نب رمتعملانثدحلاو نرسم ا دنعدهتتتعملا ن كل حصل | ام-همأّنا ىقفقونو عيب ذلا نييعت ىقةلاسر ىط ودلادرفقأ دقو

 0 (مدلد م ..هارباو) اهطسىلل_عاذهسدلةلدأن مهربغو نيح ب ذلا ناانأ ثيدحل ليعمساهنأ

 ىأ( رو 1 : حونو)هدلاولرقغتسا ا ا ِءاَغاوأهموزللوأم -اع هتان - ءالهماقتك الا لعلو ملح هاوال

 500 اروك-ثادسعناكهناىلاعتو وهنا>.-هلوقىؤ

 هدلاعارو
 يقدلاوارب وىلاسعتهلوقف رابةغلامءارلا د د.شتوءابلا حب



 م هن هم ديةخسن ىقونيمالاىوقلاترحأت ءانمريخنا اهمالك- 0 0 ل ا ال ىلاعتوهناحبصلوةىفىأ ( ركب ىسومو)
 ةلاحتلاو ةىفىأ (رباص:بوأو) م ءاظرفح ىناهلوق هناسل قطن ثدحمنامب ارم“ «موهنأش ار رقم سوي نعةناكح هناحمبسهلوق
 000 ا هدا تسر فاست تاس وتل هس 5س حا ريغرباصلا ناهيفوا رباصءاندجوانأ

 ع 0 ك لد خلاص هدىفو نيالا ىوقلا ترحأت ة#سأ نمري->ن أ هلوق 0 56 0 م 2

 000 | ضرالا نال ع تاجا )لاي عتءاوة[قاذهو, طملارتك اظفاحىأ || 1 0 7 يقحي فسويو) هناقص نممالكلا ناكناو هتلادبمسل هناللوالاحنيحصلاو , 0 : 57
 اييلع مهل مح ىل اعتهّللا ناث > نمءالوه ىلعتافصلا هدوء هانالهيفانءالاض: أ ىدصلاوريصلاب امبىأ كلذدب ة>يمص نينمولا نمريثك ىلعهللاءاذهو صاصتخالا هداه. ةواهمهفصوىلاعت هللاناثيحن م ضاصتخالا جاين قو( هب ىطنال) هريغءانثو ىلاعت هللاءانثن يب قرغلا:باوجلاو رك ذ نكءامسالاه ذل صاصت الفال م ملح و ماع هل ةراووب امس نو لاقي ل-وأ لءهيماقنم لكفهبتماقن ملك اهب فصويت افصل اءذهنان هليقاموروهثمربغلوق سل قرلبملا قداصلاو هناقمالسلاهيلعل قزح نياالمال_لاوةالصلاامبءاعمهاربانباوهلوعمسأو ركذ ا يد دولا فداصتالاو ةقيقلا ىف ناكف هر أو ءاكح ىلاعت هنالءايدنالاو ةكس هلاك 00 ا هللا ىدص قو ف عدلا ل عوربتم وو راساع يع يتلطم ل نحاس ناك ليسحمل ساكنا فرك 3 00 اك (ةنعولا قاصر :عمدو) ديعلا مئارب اصهاندجواناىلاعت هلوقىف ( رباص:بونأو) 0 تاك 0
 ةين :غىقن<تاقلك-: اهلك ةقيقلا قهتلاوه ف صاولاةةداعلا قرخ ىلعهقط:!ىذلاو ههللاوة- اوفطلا ىلع هئابنابىأ (زيزعلا لاح ناك ال هناالارك ذامعهس عن فص و ىزلاوه مال اصلا لع م ليتاماذكو باتكلا) هعادد | صخ
 يباتك ىفمقلا نيالاةدقواضأمهري-غد ودل ءالو_ءغاجن الع لدور صدد ابعم معتم 2201 م-هركذ عن اوم ىأ ا !وهريغب قولت ال ناعما هل ةىلاعت هللا ىلعت ردااذاتاكصل منهن اكشالو هقالخانمهقلختلانامب و ةذاضالال/(مهركذ عضوم مه اقيرشتهل-سرهبىمسامىللاعت هللاءامسا نمنا لاواسعاو صاصتخالا م ذي فنصملا نافا هع ى) هئامساقاعتشا ىو
 انيدنلضفو) مدقتا-1ةراشاهيففهريغن ءءاكح ناوية مهر ا تاق م 7 لضف و) اهانبم ماسالا 00000 ا ولم د نيل لدا تما ووزاعاب بكل نمدريتل تلاغلا يسم زيزعلاو || "د لاحلاتقطنم 4وةىفاكرك ذا عزا قطن !اناك رصتواصننآرقلاهيلعل داك ىأ(رب زيزعلاتاتكلا لدي عضاومنمهحيد كلذب ىطنإك)نايبلاو طدالاجادحتاذ_هناك ناواه.مدب كرت ماما ليقو سكعلا ىلع ل. قوهربغ عبي ةوبانغاد كاب قزاجيهنلاى ةقيقحاهنال قفا مف فاتن اهرب غىلعورملاعتهللا ىلعىفاطت ىلا ءامسالانادئاوقلا || 2. كو ميسو
 ىلاوأ :رهاظل اةفصلا ىهوةيلكلا نم مماللا دب شنو وةلمهملاءاحلا حافي هالحو لضفي ةقلعت ا ىأ(ل_-وهلعولاعت ءاسلا( زي زعلاهباثتك ىقاهتهءالحناب) رك ذنمدريغىلعنارقلا ف( ملسوهيلع كاس امان هللا ؟ىلص اديعانمس

 000 0 يحلل فرخ نك ةرثك نالا ترثكبهيف ةريثك تاغصو ناب) ءامن ما امسالا ءامساةدعب ىألادلادب د_ثتوننعلارسسكي(ةريثك ةدعد) م#معانل لقن اميفوأميملعتازمملا بتكسلا اح قاما دار 5( نانا لعو) نآ اا يدا ربو ست ايوا ءايقصالاو ةاندنالارئاس لع

 كنادل ا ) هن احتخ تادد ةاوسا ع نمىأ اهعم / مدختما ا 4 ندا لات
 0 2 000 اارئاسىلع اغلا ىوقلا اوأ اريجمدأا ع لمششملاعينملاعي دملاىأ 0 5
 ا هن 1 سلا لعور دبع وحلا زنت هفلخ نمالو هىدب نيب نم لظايل|هينامالز 5 ا اهناو
 ةزيرغفاصوا وهريشك توعندادعت سدس ىأةينامب لوالاءابلاو ةيبدالءابلاو نيعلا سلكي ى هو ةريثك هامح ىأ( ةريثك ةد-غ)

 هلامعتسا ىأةزمملا مكب (ركمقلا لاسعأ دعبد|جاهتمانل عمدجا)

 روهشاا ىلعدت أ مس كير ةاهتنا ندروبصلا اع اوهئامسانمفورعم



 نم) نيةنصملاءاملعلا نمىأ (د_ةذا)ارك ذتواركسفت عسولا غارذا دهب ىنعمل أواه كولاذلامذب (رك ذلاراضحاو)

 تالمهمنيثاروءاح (انر رحو) نيلصأو أن يعرف نايبه-:مفرعيلىأ (نياصخفيلأتلا بيف غرشت نمالو نيمسا قوفاهنمعمج

 ىلعلا تاغصلاو ىسحلاهللاءامسأ نمىتشا ام ىأ (امسانيثالثوحن لضفلا اذهىفا ممل جرخأى أل ادو حاندرجىوربو
 اهلمكي ىا(ةمعنلا عي هقةحواهنثم)فرعىأ ماللا ددششب (لعامىلا)دشرأىأ( ملأ اك )هنا همركنموجرأ ى أ (ىلاعتهتلا لعلو)

 ع (هقاغ حافي و)هراونأءادباوهرارسأراهظابىأ (ن"الااناهرهظر ملامةنابانإ

 ااهرك ذتواهراضحتساىأ( رك ذلاراضحاو)اهيلعل ديو هسنمد خو اميقرظنلا قدراكفا مدختسأ |
 اهعجىئدهتجا هنا ل صاح او هلدجوالا:هنآر قلاب رك زلاريسفةواهمضزوجوةرو _كمةمجعم هلاذو

 ةءاربةروسىف محر فؤرام-هل هق(نيمسا قوفاهنم عج نمد لذا)هتقاطوهدهج اهيق لذب و
 اذاءله-_عل عرفت لاقي ىوذعملا وىمحل الغلا فالخغا ارغلا (نيلصففيلأتلا ف غ رغت نمالو)
 ىعمانهوف (امسانيثالثو ةللدفلا | ذهىفاتمانر رحو) هلبتا1ليلعتذاوهريغ كرتو هءلغتشا

 ديزأ ىععومس امة قوفناامك اهم ليلق صقنوأةداءز رضي الفذدعلا ا1_هنميرق»ىأسدرق
 لج ءزعىلاعتهّللانموجرأ ىأ (ىلاعت هللا لعلو) ماك ى.ة>:لاو بيذمتلاوأةاتكسلا ىنعمرب رحتلاو
 هاد_عفىد_هو دشرأ ىعم ملأ نمض (اهنم ملعامىلا مهلا ك)ءاعدلادارملاوانمهأ ام ميناانم أ ىذلا

 وأهتقيقحنبي ىأ (هققحو)ءامسالا هذه نمىنماعىأ ماللا دب د كنب لعو مالا اب واهب ىدعتي هنافملاب
 ملاس) داهظا أ (ةناباب) ىرقحتلاو ملعتلا ىهو (ةمعنلا )ذه( تي هياعهعلط أو انقيتم |ةقحت هلعج
 ىفإك ةردابلل ىهوأ راما هدهأ هيدي ىلعهنشملا مدق وهيدشتلل فاك لل اوهءلع ف قت ىت>(انلهرهظر
 ربر حت نيح ىلا هرم مل ىأةدئازةمزالماللاوفلالاو حّمفلا ىلع ىنبم( ن" الا ) ىلص خديك مفوق
 ىاكهيلغ-ةىأق اةباموهوفاقلاوماللاحتفو ةمجعملانيغلا مفي (هقاغ عتفيو) لصفلا اذه
 نازو<وةحشم ةيح رصتةراعت_ساهيففقاغملابابلاوهونيتمضدهناحورمشلا ضءدؤو ىتقملا
 هئامسأ نذ) حتفي هلوقىف ةيعبتةراعت_ الاف قاغ مالك مهو نم فدك هرب رسكب ُمةحَتْش وكم
 ءاندب (هدابعمدجوهسقند جهنال) دهلا هقاقحتسالل اوعقم ى»؟ليعفوهث(دومهلا ىععدي ا ىلاعت

 هرادقا, وهام هل هري_غدجو قيقحلادو محلا هنالاناسس و ىف اًءللةءطوتلوالا رك ذوامب.ف لعامل لعفلا
 هيطعم هو هدأ ولىأهماولد# أهلوق رسقأ دهم وةسقت دجنيلا#لا ىقهن اك-ةهيققطنلاو وهل هةلخ و هيلع

 ىعبنوكيلوعفملا ىنععنوكيإك هئامسأ ديلا ىأ(اضنأ ن وكي و) هاوسدجلا ى>مدحأ سلق

 لاقوهدابعنهةرداصلاة-كاصاالاعالاو (تاعاطاالاعالوهسفنا دماحلا ىنءع) لاقإك لعافلا
 نمهنالد_ي#لا ِل_سوهيلعىلاعت هللا ىلص ىلا لع قاط؛ نازو هنا نسا ءامسالا حرش ىف ىلازغلا

 وهامقالطادروهناىلاراشاف ف :صملاهرك ذي لل ةنيلالهناالاهلاعأوهدئاتع .وهقالخأ ع يجت دج
 ني-ه> ولا ىلعد_.ج ىععامهو (دجأوادحم مسوهيلعملاعتهتلا ىلص ىذل ا|ىمس و) لاق هيلعمانعمب

 (همساعقواذكو)ادو# هنوك ىفةغلابمىلعلادلوع-ةممسأ ام ئمالكنال (دو# ىنعع دمحق)

 اهمضوىازلارسكيريزةخنىفو (دواد رويزىف) دو محعهتيمست ىأل_سوهاعىلاعت هللا لص
 اذهناةياعدربالفر وب مىععار وز هتمءزج لك لد عجوارد_صموهواهنوكسوءابلا مو

 هلوقب ىناثلا ىنءملا ىلاراشأ مث هدد_صد وهام ساني الق ىلاعتهللا مسايهتيمست ىلعهيفل-يادالا

 دااك_ثاوهقالغا ىأنيتدقفو
 اذا هلاثمأ و ع و

 ن-ح) كلذ تفرع

 هناحم هللا ىأ( هئامسأ
 و-هو(د-# |)ىلاعت و

 وأ لوع-ْهملا ىنع؟لدعق
 رهظأ لوالاول افلا
 0 5 هل أوعيهملق اذإو

 2 ومحل

 (هدابعمدج 9 الزأىأ

 و-هلاةيدقوادنأىأ
 هاو_س هناذّؤ دومحملا

 خاسا ىلعدم<لوأدج

 ناوهنا عم هتامول_

 هدم حدسالاىث نم
 وهف هتانيعت تنارعف
 لاعف لك قدو-هغا

 لوم اوهذالاح ع.مجو

 (نوكو) لاونلكل
 ىأ (اضيأ) دياىأ

 دوما ى-ععنوكياك
 (ه_سقنل دماحلا ىنعع)

 مالك ىقوأ هسفنفىأ
 ىلعهدا.علام لعل هسدلق

 لاعالو) هدام ق-5و

 هئانث عع (تاعاطلا
 هئازحو ه|اهأركشو
 دعما هالاسدوو
 حيج ىف ةيدومحماو

 ىأ(لسوءهيلعىلاعت هللا لص ىبنلا ىمسو)دوجولا ىفامهتلاوهللا ىوسدوه كلا رظ: ىف هنالدوم غل اوهود ماحلاوهفةيب وررلا تتارع

 قهمساعقو) دو#واد-#ىأ (ادكو) هنم غلبأ لب (دو# ىعفدم- ةدجأو ادع )ردةفرهظالاوهوب وصنموأ عوف رموهوأيد'

 ىازلار .كبهطمضام ىلع ىناسوللا لص ىف عقووروبزلا امبدارملاوةدوةكسملا ىنععةرويزملا هفحص قف ىأءابلاو ىازلا ضن (دوادرمز

 هياردلاوةهباورلا ف فورعمريغو هو هراتك يف يأء ابل |نوكسو



 لعاغلا ىنمءنوكمدققيضتلا لءقا ناىلاءاميا هيفوءاحلا مضب(دجن# لجأو): احلا عقب (دج نم هلمظعأىأ/ ريكأ ىدعدجأ و١

 0 ا ره-_شأاهند وم لاوةيدماملا ف رش هنزأد 4« رهجأا مه 0 عم اورهظأانهوهو لوعفملاى :«؟نوكيدقورث" وهو

 ةيبولطملاةرب وذم ةبترعنمبةعماهلاةغصلاىلاةراشالا ن هيقام عمران رظن قده نم عا 5 ؛[نوكي رامشعالا ادهم دجاةةيد وماو

 قيق معاك ةينوكللاةثداحلا قاع تب ةرعشملا ةيدماحلا فصو فال ديدن“ لالة دما زالا ةمسنلابةم ويفاةيدار ا ةلركهو

 نيتباث نياىأ(ناسح)هانررحومانر رتاممىأ (اذ_هوةىلاراشأ دو ) ىندملا قيةدنن مهنومحو مم ىلاعت 52 هلوقق و ىعاااذه

 مالسالا ف نيس نا سح ساعدةوةنس نرش عوةثامدحاو لك هثابآن مهقوذهن الثا اووهشاعىراجنلا ىراصنالاءارلا مارح نيرذنملا

 ىلاعت هللا ىلص (هل) ىلاعتهللا ىأن يلا حتت (ىثو)اضيأهريغو لق مازح نب مكح ىفاثلا ف صولا قهكراشدةوةيلهاجلا ىفنيتسو
 ةكراش ا همظعيل ىأ(هلحيل) صل هفصووأ هتعذ نملاقولوةرورمض 11 لصولا هزمهعطق(همشانم) مو هياع

 ا ل ا ا اإل
 اهمقنلا قولت تح
 حار كح اق نمار
 قاقمشالا د لو

 امهأدممنال جالطصالا

 روك تارا لب دم

 ريشاك همسا ىععهمسا

 رشذو فلهرفق لوعفلل ءانبلاب( دج نم لجأو) لعاغلل ىممدجوةدحوملاب( دج نمربك أىعدجأو)

 روش ى(هلوقي )روهثملاىر اصنالا تن ,ا١ ني(نا_حراشأ) ركذام ىعبهمسانوكىأ (اذهوكيلاو)

 (دجماذهودو#شرعلاوذف# هلجياهمسا نمهل ىثو) اسود لعهللا ىلص ى هناا حدمةديصق نمدأ

 همامتباذكهرعشلاو |||
 16 ولعل هللا هناهرمب 3 ادجأ ل سرأ هيا نارت 1

 د#ماذهودو# سشرسعلاوذق 3 هلديلهمسأ ن -.ههل قو

 دبعت ضرالا فناثوالاو نءدلانم# : 0 هينا ين شرعلاوذف) هلوقمبلا

 دنهملاليقصلااحالإك حولي : ارداهواري_:ءاوضدل سرأف دومحف(دجم اذ هودو
 امسأ همسأ نمل سوهيا عىلاءتهتلا ىلصدل قدشا ىأن يةعطق هل عحاذا ٌئدلا قش نملعافلل ىنممقشو 00 57 0 5
 اذ_هىلا لة. وو كف ىلاعت هللاءجر ف :_صملا لاواسءاوٌةرورضلل ةءوطةمهوسا ٌةزمهو همظءو ه|>أ : 0 3 مو

 اذهىد.زوديج نمءذخ ا ددصب ىلاعت هللادجر ف ندملاودو#نمذوخ ا مهنارعدلا قامنال لك 10 7

 2 فاو نددت نم "16 ماع هون ةنتئاف ركغا 7 8 1 5
 دهم نذؤملارك ذلافلاقاذا * همساىلاىنلا ممادلالا مو 0 7 1 1

 نيىلع نع لوةئموهو بلاط ىلالهاز ءوه- راث ىف فراح اء[ رو وك د لاو ملا قو 0

 فو ورا ىلاعتهئامسأن مو). نواس اود و[ ةتدرا ودمع كاعتدتا ع ا دز 03 0

 هللا (هامس)دق ١) هقيقك مل-هندقوةل جرلا نم ونةفارلانال (يراقت 5 00 ل 1 : 1

 هئامسأ نمومحر فو رنينمؤملابل اقف) | د هكراراعأ 0 نآرقلاىأ (هءاّتك ىف) 0 11
 ىدنالا ىزالا 00 (ةرمأق ةحتالاودوج ول وأ 000 7 1 7 0

 ةةكئانقا ني_هاربلاب هن هنو 0 ل هدو> و نعد ل ىععى_ةحالاو دوجولا سجاوهنال هناذإهناذ نم 0 521 0

 قحللو اهرسكز وك وفاقلا تفي ةحت ماوهلاعفأو هتاقسص نم هتودث بحناموهنأش ىنءءةهمأو ىتسالا د صقلل 5 5 ْ
 (نيسبلا ىأ) ايدعتموامزال در ونال مزاللا نانأ نمل _ءاق مسا (نيملا كلذكو) متاناكدلاا < 5 0

 م كفتلاهرا ءاعا
 11017720017719 تا1197711 ا ا 14771212 ا سس 7771 1 ا ا مج م ب م مب دس رجع عجور بيجو جا

 رهاظلا ا ل د اوتو اكد[ والك احا نتا عم رت ا هن هللا داع نمد ا

 نمو) ىلاع:وهناح.سهللاوه قاطملاد .ياوهفاصوأن ,رمدلجامر دك دم .مهممدحاو لك-فءايأ جالاوءامسنالا ع نمهنمبرقنمو

 ىدؤملاق ىأ (براقتم) دحاو ىأ ( ىعئامهو ه) ريغ رماسملا.نمغلبالا مدقو ةجرل اور اوذىأ(مي>رلا ف ورلا ىلا تهت 6

ذاعىأكلذي ؛(هنأ- 5 ىن] !-وهيلعىل أت هللا ىل د اميدن 0 1 امسو]لةجرلا .دشةفأرلا تناكناو
 نينعنلا نيب عملابوأن يقصولا نم رك

 هنال(هرمأققحتملاو) همايقتباثلا هماودىأ (دوجوملا حلا ىنعمونيبملا تملا لاعت هئامسأ .هوم حر فور نينمؤلاب لاقف

 ىندملا ادهلذاو ههح والا كلاه“ "شلك ىلاعت هلوقدجواذهو هناكمال هتاذد >ىفهلدوجوالف هرغاماوهناشروجولاقلطمتي املا

ا هداشم مخيشداربا مخ لطابمنا الخام ىث لك الأ «هلوقد_.ءاراشأ
 رد يالا ارب ل

 رهاظلا ينعب(نيبلا يأ نبا ذكو) هللا ىوسامتهّبأ
 ١



 اثههنابأنا غب (د-خاو ىععنانأو نان ه و5 مدت دحا وؤهمب دحأ فيض ونىأ (هايشاو) هدي رن ثوةذوجو رعاك( رغأ)
 ىأ(مل دما ءدامعل نيبملا ىععن وكي و) هلوق ىعماد_هورهظملا ىتععنيبملا نوكيقاي دعم «نابان وكي دقو نامزالامه5 ناب ىنعع

 ىلاعن هللا لص يذلا ىمسو) ىلاءت هقحيف ىعملا اذهو مهام عى م_هداعم رمأوىأ (مهداعمو) مهايئدف مهشاعمنمهبقلعشام

 (نييملوسرو ق4 امه ءاحىت>) مهءاناوءالوه تعم لب هاوقدعي ىأ ( لاغع هرأنك ىف نيمسالا نمرك ذاك ىأ(كلذيمسوعيلع

 ىلا ل-ةهلاقو)نيبملاب اة كءاوهىحلاسدا رمان الاةنملاالخ مالا لو ترلاوهى  لايدارملا نا نم نيرسفملا صعب لوق ىلع ذهو
 نآرعل اوأاد تهب ىعب (كير نم قلك ءاحدق ) سانل ااهيأاب ءاوقدعب ىأ(لاقو)رابخالا رهظموأراذ:الارهاظىأ (نيبملاريذنلاانأ

 هتزجعم ة>املاهنومتتياثلاىلاب 206 اويذكى أ( دم ) قلايدا رملا ىأ(ليقمهءاجاملق<اءاويذكدةفلاقو)

 0 أضرأ ل صفو عطق ىءعنوكينابأوامزالءايدعتمنوك .ةدحاو( ىنع«نانأو نابهنيملا .هرعأ) رهاظلا ةعباسلا تانزالالراز 012220 2 اة 22 ا

 0 را ل.ّىلا ةرخ الاى (مهداعمو)ايندلا ف(مهميدماهداعل يملا ىنععنوكي و) ىدعتلا ىلعو موزالا ىلع هننب و
 م 1 7 5 . - هم |هم ءجي - 2506 - 7

 هراع ليلدألا لرقلا || ىك ام هءاح ىح ) ىلاعت (لاققف هنأتك ىف) نيبملا ىحلا ىأ(كلذب) ل_سوهيلعهللا لص( ىنلا ىمسو)
 )0 . هلال 0 هنازجعموهنانآمظعل رهاط ىنععنيسو مل_سوهيلعمللا بص د ىايدارملا نا ىلعءانب(نيمملوسدو

 منا رداد حدو لا كر ل 0 د 560 :
 قو عي ام-هالكو انأ فال -ةو)ىلاعن(لاقو) ةلاسرلل مصووها؛اوةيمسشلاه> و ىلع سلاذهناىل قال ه+ والف

 ناف حرص يذلا
 ىلع( كير نمىقحلاو ءاحدق ) ىلاعت(لاقو) كندر ومأ كل نيدملاوهللا نم كار ذحملا ىأ (نيبملاريذنلا
 امس لك 0 الق اءاوبدك دةذ)ىلاعت(لاقو) نآرقلاه.دارملا ليقو _وهيلعملاعت هللا لصد هيدارملانا

 ما 1 مل بوهياعىلاعت هللا لص هب ذك: وهنا الا ءدهقهيدارملاىأ(د2)وه(ليق) هللا نم(م_هءاح

 ا 1 الإ 6-5 : دضانه) قل ا ىأ (ءانعمو) بيدك |ليادب(نآرقلا) هيدارملا( ل.ةو) هءاحاموهتلاسر بدذك تب

 ل 2 ريسعت قورخ ا ىنعموأ هل قال ري_سفاوه( ءرمأوهقد ص ىةحئالاو] ثدت ى-ععق>نم(لطابلا

 ٍ 1 انه) | :,مة-ةداصلالاوقالاو ةبئاصل لاء فالاو نأ يعالا مةهراكن | غّوسالىذلاتباثلا قا ىواضيبلا

 ير ا هلوقىلا عجأر وهريمض(لوالاىن_ءملابوهو) جستلا مم قةحم بوت هنمو تدئاذارمالا ى> موق

 1 < ل قاع 1 ىلع( نسملاو) !-وهيلعىلاءتهللا لصد مهمل امسا ان وك لوالا ىنعملايدارملاوهرعأو هتدص حملا
 ص ق# دج :

8 

 د ا وه( وأ) مزاللا ناب نمهنوك ىلعاذهو(هتلاسر وهرمأ) ىالىذلا رهاظلا (نيبلا) ريسفتلا اذه
 افطع عوفرموهوىلوالا نمهنا ىلعا ذهوهماكح اوهعثا رش نم( ميلا لرنام ساخل] نيمشل) ىلاعت (لاناك)القانربدقتب لاحوهوأ رب لد تك . 2 000 001 1-0 7 د 0 0 عابملا ىعمهتمضتلهادعوةفاك قالا( هيهقعداسمللا نع) هر و211 ةسخلا هاما دس ل

 0 نع قةةيةحهناىلا 0 ر ونلا ىلاعت هئامسأن مو) ىدعتملا نانأ
 3 1 5 انا *| 35 سدلر ونهناىل ءنهللا هجر ىرعشالالوةهيلاريش و 6 !تهذهءلاوهريغل رهظملاهسقنبرهاظلا

 قدح ناناراعش اربح »د 00 سن ى 5 هم تس 2 ست 6 . 2 .٠

 2 3 2 "4 * أ| هنعم هثدملاهم عشا ءامضلا وع صلا ريثملات اذه اءامضلاّس وهنس ق علا ىف ىلعهسلا هلاوام ١ الا
 أمآو نس ر وهسه نيدنعم و 0 3 اال ا 8 0 900 200

 را ل ىلوألا هيلاراشأ اك لد وأتلاهيفروهملاوىلازغل ا ةاكشم علاطف تدرأ نافهّللا لع قلطأ اذا: وأما ةجاحالو
 ا رات 15 فاض يوسع د] لد اوان 18و رادع تاو فلاحا رونلاوذدانعمو) هلوقي ىنصملا

 0_0 كاك[ لإ ]ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا
 لمأتة قامت ىأ(لوالاىعملابوهو) ىوحنلا بارعالاو فرصلا ءانملا ةهج نمأ ط فاض عوشرعو هفريسلا ىلءفوطعم

 ديدشم ( نيبملاوأ ) مزالن انآ ن ا ىلعءانب حضاولاو رهاظلاىأ(هتااس رو رم نيبملا)هانعم نيمالا لوسرلا تعن هنا ىلع ىأ(نيمماو)

 نيس ىلاعت هللا لاوأك ) دعتتم أنآ ن ا ىلععأن ةمالا مياعتل ةلاس رلارأ ن مىأ ( هيهثعبامىلاعت هللا نغ) بغا ورهظلا ىأةر وسكللاءايلا
 ىمسوأ (هقلاخ ىأ )ردقمفاضمىلعىنعت(رونلاوذءانعمورونلا ىلا «تهئامسأن ءو) بوهرحو بو غرم نم ىأ ( مهلا لزتام ساخلل

 سل رومالانيسو هرونب وهاسعاءايشالا رو هظنالوأ هةاخن مهرصدابملا ىمهتن|امتقرحالههج وت احبس ت غثكناو ثيحروتلا

 راس كر دنابمالوأ ةرمع ابلااهكردتةيغيك هنا نمءاك-ا فرعىفوهام ىلءءانيىلاعتو هناحيسهياعرونلا قالطاامأوهروهظلالا

 هنادي ىلاعت هر وهظنا ثي> نم ز وسي دقدباالا ةعف ع عصر داو هيدا رحالا ىلع نترمعلا نمةضئافلا ةيمئوكلاك تارصبملا
 هلوقد_ةعىنعملاادهىيةدنو ىنيملا اذه ىرةحت م ىلا_عد هنع ضئافهدوجووهريغروهظ ناو مدعلا ةماظ نءأربم مدقلاب فوصوملا

 كب اعمةلج نم ليت بعدد ض رآل ا اوتا وهسلا 9 ونهللا ىلا عت



 بس ىأ(را اونالانإ هلوقو لعافلا ى_عفردصمرب وثلا ى_ةعروتلان اىلعدب الا قهيئرقاك ىأ(ضرالاوتاوهءاروئموأ)
 ىكدب ونءملاراوتالادادما سدس ىأ ةيمهولا ىأ( دبا دل نمنموملابواةرونمو)ةيسمشلا وه رمقلا بك وكلا نم ةيسحلا راوثالا
 ىأ(ليقنيبم باكو ر ونهللان م ءاجد لاذ ) نيريسُعَتلادحأ ىلع ىأ (ارون) مالسل اهيلعىنلاىأ (هامسو)ةيباقلا الفالا
 رارسالا عب # نيم عماج بأ: كو هف راونالا رئاتل اثر ميظعر ونوهاك هنالد_مامهدارملال .ةو(نآرقلا ليةود#) روناايدارملا

 هيدنقحىىأ (هيفلاقو)
 سحشلا نا هيدث هيمن
 ناوة.سحلاراونالا لعأ

 امهم ص فسم اهرئاس

 هيلع ى-تااكلذكف
 ىلعأ مال_كاوذالصلا

 امأ وهن وفءملاراونالا
 م هنمدر فم ماريقأب

 هيففارينما رقواحارساهيف لعجوىلاعت هلوةلأ يضماسمّش ىأ(ارينماحارسو) 5

 ى:_ععلدعكز ام وها ذه ىلعو ةقيحو هلوالا ىلعف(ضرالاوتاوملارونموأ)
 ىلع 3 :ماهناللداع

 روثمو) قيقحاءانععاذهىلءر ونلاواتودو سك اوكلاةظسا اوناهماعة_ئاقلا (راونالاب)امهلهأ
 ةلالدلا نمابيفال هءادهللر وذل اةراعدساىلعا زهوىدا ان هرهي_سقتدرواذل و( هادا, نم مولا بولا

 ىأ (هامسو) ةقيعح اك راص ىت>لوالاراوتثالزا < ىلع زان ه_فنىداهلار والا ىنعع هلامعم سام

 روتلايدارملا( ليةنيمهباتكور ونهللانمو ءاحدق لأ ةئاروث) ل سو هيلع ىلا_عت هللا ىلد هيدن هللا ىمس
 رغكلا ةملظهئلازال(نآرقلال-هقو) هناباروهظا ل_فوهياعىلاعت هللا ىلص(دجم )هنأ الاهذهف

 ام-هرياغت عمهناوضر عبثا نمهللا هبىدج هأوقىهدعد ريمدلادارفا لوالا لع ل ك-ثآلو لههاو 2 جل رة

 ةرئادلا ف ةيبطقلا

 نمداقتم_ساكةياكلا

 هللا قلخاملوأ ثي.دح

 قوهكق<اامأو ىروت
 ىدس) ىاطملاماقم
 ن_هركذا«ىأ(كلذب
 ريما ءارمسلاو رولا

 نابت (هرعأح وضوأ)

 هنوم' ناب و هتااسر رعأ
 (نينمونملا بول ةرب ونت 9
 (نيةراعلاو) اموع

 (هيءاحام) اصوصخ
 راوثالا نم مه رهط امو

 لاق هس رارسالاو

 عسبيس نيا ل علو ىلا

 نمو اذ-هنم طينتسا

 هبقلأسىذلا ثيدحلا
 هيلعملاعتهللا لص ىنا|

 عيجىف )ع حي ناهير سو
 ارونهناهجوهئاضعأ
 ارو ناك هنا هصئاصخ نم ناك سو ه.اع ىلاعت هللا ىلص هنأ نم هلاقامار ونىاعجاو هلوقل كلذ ذو

 دحاولائّدلاكام ملالوأر وك ذم ار ابةءاباعمامهيلا عجار ريمضلا نال .ةأكوأ نود واول ءامهقطعو
 دروهنو ادرطمازاوجهلممزاوكمري_سقت قءارقلا حرص د ةورخ " الا ةباد_هنيعامهد >أهبادهو
 ادهاشهيلعدشنأو حئاوسلا قداشب اك هريثك تابآىقنآرلا

 ىامرىوطلالوجنمو ائيرب :: ىدلاو وهنمتنكرعأب امر
 اروثداهساكاحارسدامسق( ارينماجارسو) هنأشو لبو هيلعىلاعت هللا ىلص ىلا فصو ىف ىأ (هيفلاقو)
 ىهسةخ_سنىقوجارسلاورونلابىأ(كلذبهامس) هلوقبهندب مث غبلبلا همرشتل اوأ هراعتسالا حن ىلع

 بولل_ةربوننو)ةرهاظة_دياوكىأ(هتومت ناب و) قدالىذلار ونااك (هرعأحوضول) كاذب
 هقالطالنييدته-يفو هادملاءنينموثلا واقر و:موهلوةارظاناذهوهءاحامب و( هءنيةراعلاونيةموملا
 نم ديهشلا) سوهيلعملاعت هللا ىلصهيدنام فرش ى ل 1 ىلا عت هئامسأ نمو ) انمُصضنآرقلاىلع

 دهاش نمنال(ملاعلاهانعهولر وضح او هودوهكانموأهنياعاعرابخالاوةنياعملاىهودداهشلا
 فتاوملا حرش ىفو نوملعتىأ نودهشت تاو هللا تان" اننو ر فك: ل ىلاعت لاقام انا ملعهملع أ
 لوقومءالاب صخالارسقهناهيلعدربالق نصا قالطا هةفاون و رضاحلاوبئاغلاب ٌتاَقلاديهشلا
 ريد_ةةديهشلاوهف ةنطابلار ومالاو تيغلا ىلا فيض ناو ماعلاوهفاتاطملعلاريتعا اذاىلازغلا
 ة_يفاع هيلع خالذا|.ئدلا مهتايح ىف م_ممردصام م4 نيسذا(ةمايقلا موههداب ءىلعدهاشلا لوقو )
 (اد_هاث ءلائلسرأانالاةئادهاش واديهش) مل وهياعىلاعت هللا قصيد: ىل اعن هللا ىدهسىأ(هامس و

 اونكستل اطسوةمأ م انلعجكل ذك وىلاعت (لاقو) ةرد_ةملاحوهو موك مآ ىلع داهشالو بم
 مهيلععاردنالا لأس هللانأ نم تمداوراسملاةراشا(اديهش ئياعلوسرلا نوكيو) سانلا ىلعءادهش
 ةمادهشتةءأود# نولوة.ذكلدهشب نملوةيف مهممأر كنف معن نولوةيفّمغاب لهمال_لاوةالصلا
 ندل مهيلعال م ةداهشلا هذه ودب الا ى:عماذه ومهةدصتهدمالمال_تاوةالصلاهيلعدهشت ودع

 نافمل --وهيلع هللا لص هلل. طةهيفوةداهشلاهذمبهصاصتخالر اهلا مدقواب يقر ىن-عمدي هم نمص

 ءاينثالا
 َر وضخحلا ىنعمد وهشلا نه( د.هشل اىلاعت هئامسأن م) ملعأ ىلاعتو هناح شهلا ولظهلرهظال ارمقلا وا نسسشلا 0 انك

 هدامعىلع دداشل 0 هانعم ىف ىأ(لدق و)ةساسحا ن5كمملام نطامب ماعلا وه ريسلا نا مهر دهام ناككام رهاظن ىأ (ملاعل ام 39

 هللاىأ(هامسو)ةلاسرلا بح اص ىلءهقالطا ىف ةب_سان ا هدييةتهجو لعلواديهش هللا وك و ىلاعت هلوقلهقالطا ىلوالا (ةمايقلا مود
 (لاقو) اعلطموأا-اع ىأ(ادهاش كانلسرأ انا لاق ) هبترامست رتمماليلادهاش ىدقتىل والا ناك(ادهاشوا ديهش) هءامك قهيدأ
 اديهش يا ءلوسرلا نوكيو)رخآ عضوم : 1



 ا11/

 لد زل دقوهغيلمثاو رك ل :.لذاهتمالرليضفو سساحالوهو ةمايقا اونو اا الا

 ا !اىأ(لوالا ى: :هع] و4 جا عىل اعت هللا ىل_كدي .اءواطأ ىذلاد.وشااىأ( (وهو) د هن الاوذه

 همسأ فصول قو مدع || ىاطا نم هجولا ىلع ةياوالاو ىلاعت هللا ىلع ىلطأ ىذلا لوالا دهشل ا ىنءغوأ
 هللاءامسأ ن مىأ(ىل اعتدت امسأن مو)ديهك اهمسادنآ ىلبةهّتمأ ركذلايناث هنوكعم ةيلوالابدها |١

 ة-غللا فرع صّدخا ناوة غل هانعملصأو هو (رب كل اريثكلا اهاذعمو مر كللا) هيدثأ بى مس ىلا

 نزو(لضفملاليقو) لوب ,ىلاعت هللا هجر فدصملار اشأ هما اوءاط ءلارشكتلا ىخسلا ماعلا فرعلاو

 زوا>ءلاوهووقعلا ن نملوعف(وفعلا ليقو) لاوئسوةليسوريغب او ةعىطعي نك رمسف اذلوهانعمو نسم

 قوهوا هو<#وقعل اوةكيسلارت_سر علان ا ثمح نمروقغلا نم غابأ وهو ل _يقءاسأ نمتائدس نع

 ةسر لك فق وفة هرىلا ااملاو هم د( ىل «اال قو) وغلا ةلازاد ص ةلرمعت سافئُ 1! كو وصقل

 ىهمحم ىلعداز ىطعأاداوانودعواذاوافعرد فاذا ىذلاهناىلا زك أهرعس ؟وهباقصوهناذؤىلءااوهق

 بنأعىجاذاو ىضربال ريغ ىلا ةجاحتءفرناو ىطع أن ملالو ىطعأ م ىلا بي الوءاجرلا
 ىدةتساامو

 وهو ه١ فماك- هلابال كلذ عيج ءاعمتجا نةعاعفثلاو ول ولان نءهينغيفادتلاو هذال نمعيضالو

 هعاونأ عب وتس الت15 قول داق انالادريغ هلا ءالددحو هللاوه كلذو قلطملا م < ركلا

 نس اءاورىذلا (ىورملاش 24| ىفو) لبو هيلعىلاعت هللا ىلص ىذ -1ييلاعتريخ لعمال راحأ ذو

 ا قد ءعىأ ردك وأىو رمان واعتموه هللا ءامس أى ىأ(ىلاعتهئامسأى )<: دس قة ->ام

 ىءعترسقن اةعصل اهذهىفهريغل هةكراش كيم د“ 9 ءاذهو مرك- |١ ةفص ف هريغىلع دئازلا ىأ(مركالا)

 ىدعع لب هرب ىلع سدل ليا انهّللا رصةةوهوملا زغلا نعمد#ت اعترسفناؤ سغىؤوهيقدح ون

ىمالل ادع نيا لاقيت اا نسحأ هلوقىفاك حما هلا قب رط ىلع هلصأ ىل ىل- وأم ركلا ١
 م ءلامأ 

 قا نال اذكس ملا ذهو هنن ىلا ىاضب لعق نال زك اك اواو نمجارلاء بوكو

 نالحدةدارالا ىلع تاج ناهللا نمة_جرلاو نام ءايتمامهو تسكلاى دعمك موهومداحتاهنبا

 م>ارلاةل_هاعم هيشنهنلماعمن ا وهوهيدشتا ازاكعن نم لعجنأو ندب رهارئثاسنم:دارا مظعأ ىنعملا

 باحأو هللاري_غدج ومالذا ل ك-ثموهفةجرلاداحاد. رأنافهدابعنمب و هدب , كرت مهنالاضنأ حص

 حال و ظفالا هل عدوامريغ ىف لٌماغتلا ناب لكثّنساو مسالا اذهب ىهسل ن َن ممظعأ ءانعمناب ىدم" الا

 مرك الاهثنا ةءوسل هنأ انا ف نصملا ىلد لك ا هلع نيلعافلا نالةلْزَتعا | بهد_هىلع

 قىذلانا لوق:ناكلوموك الاكب روارتاىلاعت هلوقىفنآر ةلاؤكل دبه" مه نء هل ةغ شي دحلاب

 هدارع ىلءلدأو هو ىنس ل ءامسالا كإسىف ثددحلا قدعهناهرك ذىذلا او فيصوتلا ل دس ىلع" الا

 )ل 6 ركلوسرلوقلهنا هاو ,) سو هيل عىل اعت هللا لصد ههنا ى مش( رك ىلاعت هلل هامش

ا هيلعلب ريح ىل .ةومل_سوهيلءىلاعت هللا ىل_صد )هن ” الاءذهىفو ه نب رسسفملا صعب لاق 5 ىأ
 هالصل

 انآ أ مل-سوهاعىلاعت هللا لص لاوو فاي هلا نمرهاظلا هنالمايك نم رفملارث 51 [لوقوهو(مالسلاو

 هلوغ راشأ مها: مؤ كد ءاورارام م دقت دقو مهريغوءأمد :الاق الا ارثاشنمفرشأى أ( مدادلو مرك أ

 هياغبهقاصتال(مل_بوهياعملاعت هللا ىل صهةحؤفة>. )م الاوم رك لاىأ(م بالا ناعمو)

 ناىل_.ةاس طةسفةفصوأ اوساناكءاوسه-. اءىاطباممس الايدا رااوءانعيهفاصتالأىلا مرك |

 هليضقت هيدارملامدآدلو مرك أهلوقو مالعالاءامسالا قد ام لقال دلبلم ذا ل 1 رك هي 2

 ( ىفافشث هع)

 وهو هللأب مرك الاصاصتخا.لاق» ناىج د ل دلل مسالا اذهب ةيمستلاال ميا عإسو هيلعىلاعت هللا ىلص

 10 د هت دس حم 222 2 2 د 2 وسع د 2 سس

 الاىأ(ل والا ىنءغوهو
 رهظالاو لدأو غلب أ هنأ

 لمأ:ةةداهشلا ةداسنا
 ن-مو) ل اوعم ا هنأق

 هاتعموم ركلاهئامسأ
 عقنلا ىل( ىلا 1

 مكي(لصقلا لدقو)

 ود ىأداضلاريسكو م 1|

 لق لاوثلاب لام" الا
 وفعلا ليقو)لا هلل

 ةلج نكهه وقعناهبق 25

 ىأ(ىلعلا ليقو)همزك
 مساظع ناك || عقر

 نءهءركىلاعي ناهرعلا
 ثيدحلا فو)ن اص. ا

 نياءا وراممىأ(ىورملا

 قلاعت هئامس أىق)هجام

 ءاح اذكو (مرك الا

 ٌكبرو 0 رمتلا ىف
 اميركمام -و) مرك الا

 لوسر لو-هلهنا هلوق

 هيدارأاىأ (ليقم رك

 )ل 2-0 ليقودمم)
 .#لءورهظالاو_هو

 هيلع لاق) رثكالا

 دلومرك انآ مالا

 يلا

 نيلوالا مرك أانأ ظفل
 مهلضفأى أني رخ" الاو

 ىأ (مسالا ىناعمو)
 مكاو ركام
 قةحيضص) مدقب 0

 ىأ(مال اهي اءهقح

 نمذا ماهل اولاك- ا

 نم ه4ه-هع رد_صامةلج

 لديامماعنالاو مركلا

 ن.ناوقدل وو ةه-يلع

 امنغ ءاطعادقوةيمأ
 مدآنباىف مركللاهداغاذهورقفلا ىمْحال نمءاطعىطعب ادم نا نما مح نمد



 ئش لك ىذلا نأشا! لل لاءانعمو) ةتروار ةريك ا! ريعتسا مم هوامهجرب# اذاوثل ما ن٠ (١ 'ذءلا ىلا هتدئامسأ نمو)
 لات لاقوا نم جأ و وقامهت متملاوهتافصو ليا وهن اذى اكل مسا ريكلا ليوا ذهو زاهر اوروهاظل اىفئىأ (ةنوح

 رامدعأب هبوذعملاةمظعلا ه5 ( مظع ىلخ ىلع كلذ 5 وزمدقلاهءلاكىف (ملسوهيأ اعىلاعت هللا ىلدىنلا ىق َّق

 ىقعتوو) ةمملا هتالخأ

 ىأَهلَو ب

 (ةارو* اانم)رتفدلوأ .
 ن-ع)و راقسأن -هىأ

 ليال نبا ىأ(ليعمسا

 كرهته نط سلو
 (ا 0-3

 ةحست قو باطألاب

 ىتوجيل ع ءانبةميغلاب
 ىلا هباعر نهريمعتلا
 ادإودلكسو ىدسعملاو

 اعرك ادتنوكياممظع

 قىأ (ةم. ظءه_ال)

 ةيفيكلا وأ ةيمكلا

 1 .هلوقديلا رمش اك

 ةيريخوةمأريسخ تنك
 اين ريخشةسانةمأ لك
 ى ىأ أ[ م-ظعو-هف)

 (مظء قا ىلعو) هتاذ
 ىلعت هريشعتو هنافد ف ىأ

 ءالعم_سالل عو_ضوملا

 3 ةءاغن نمهنكمتل لش

 ا نمو) ءالمتسالا

 ةغلابلللاعث(را اع

 نم برضب ريا نم
 قوهامىل-ع ءرهقلا

 لمءمسدق مثلل_صالا

 لوقك د رحل -الصالا ىف

 ه-:عىلاعت هللا ىذر ىلع

 لهسموريسك لك رباحاي
 رهقل !ىفةرابوري سع لك

 ىلعهدايعرومالىأ (حاصملاهانعمو ) لاماك لق من مو صد وق:الوريجالدروامهتمودر 2
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 هناوكم هد رمشت ىلا ةراشا كلذ قو ىلاعت هللا هجر فذصملا مالك مهم 0

 هنالواشلادار 0 وةبترواردقوأامسج مظعءىذلاو هو( امنءااىلاعت هث امسأن مو) مرك اواو

 اهليختت الوم اهفالا اهرودت طم .كالومظعلا ع نمة.ةرعو_غولس 1 قالطالا ىلع م ظعااوه ل-ج ورع

 فلآوأ زم( ناد !!ليلحلا ءانعَمو) لاقاذ لة هتاعصوةتاذهنكي لوقعل ا ط طء2 نا نع دهر“ :لماهوالا

 مظعلاو هنافصو هناذىف هلاك نموندي لاك الذاهمرت رغولب «نعرصاةىأ ( هنودئث لك ىذلا )امم هل دم لمع

 قلل ءاكءلاوه ليلكاوهتاذؤل ءاكلاوهريبكللا نا لة هنأالاةب راةتما,مئاعمريبكللاو ليلحلاو
 )م ا ا ساو اهيلع ىنلا) ق>(ىف) )ىلاعت( (لاقو) ايت لماك- اوه ميعلاو هناعص

 هيدفصو كل 23 ظءلار هاذ ىف دواذأوه اسد حقروص ءالام قالخالا نساك نءهلهتلا حل

 ةمظعلا ناالو سدا ةهلالإ_بوهس مل ءىلاعت هللا لص هلك ىف صوهناهي اءدربالع هئامسأ نم ناكست

 3 5 نو نا نك( هاروعلان مرقس لوأى عقوو 1 ةلةثطوت هنالوةنوأ هللادك دم

 نارهاظلاناكوم ال_لاوةال_طدلااميلعهلا ل خخ نب هلل هللا ى" ل 00 انع) ب تاع لو

 مالسلاو 0 3 هس ا!نءردصتامهيق ار هس ىأ ر فس هعص هن "كي 5ل- «ع جس او-ىلوقي

 هيلابافعامظءهعابتا لعجذا ةمظعلل هفصوىفةغاابم ه. ةو(أةم.ظءةمالا 255 :ظعداتسو)

 ءادعس مهتاق سانال 03 أديعسملالا ارخساذاو

 رج هوهقري< ل 0 نيعلذا سامقلا فال م ىلعةغل اممةغيصوهو ( راما ىلاعته؟ امسأنمو)

 ديدشلا سانلا نمهيىفصت وريقفلا ريح وارومء+ريج و مظعلا ترمج لا مزالودع“مرعج ورام>و

 ككافتأب اكرابك مهيلعت.: ول اا طا ىلاور اهلا ب رعلا مالك ىف ناعمهل وناودعلا

 12و ههرك | ذك لع ةريج ولاطتدنلاريجتو لي وطلاةلختل اولاءلاو ريك ااو مسحلا ىظعلا
 ةروسكتملا ماظ اظءاارمك ىزلارع لاو دلو مهنا ديب عوبألاقواهنوك بوعاملا حق كد م 0

 ءانرك ذالاوا ضاهتريدلاقي وريد هلالا سدلارمجد5ل 3رمك أوهوترعج+ يت لاق اهحاصن ىأ

 (حلصملاها: عمو هللا لا هفصعقو ثي> هريس ىفاو ةاتخاةغل قوقحلا» امءم نم

 م-جريف(رهاقلاىل- قو)ل او طوول تفاوت انزع نياق هدامءروم) لوملاعال

 ميظعلا ىلعلا ليقو) دير بامهب لعق هقرصلا هد ال هاوةين ا

 هورسسءاذلو ىوذعلل ىسحاول_ءلان مريع أو ل وطىأرابجتدنوةرامجة خخ 0 طوق نم ٌنأشلا

 هتاذىلا ةفاضالاراريت-لكسلا ىرب ىذلا مظع: لا( ريكسحملا لد .ةوأةم' اذدهص وهقهعل قوق ىلاعلاب

 هدو>سقلوةيمل_بوهيلعملا- ءن هللا ىل ص ناك اذإو هلت رت ع توجو وهن ريج هيف 0 مهرق نم

 (مسوه :اعمتلاىلص ىلا ىمسو) توريملاوةزعلا ىذناحمستوكلملا 1 كالا

 سوه ل ءهللا لص هلع ةلرتملاةب ءملالا دعت اىأ (دوادباتك ىف)ىلاعت هللا» امسىألوه>للءانم لا

 قدققحتل ه هدودح وملا ةلرغ_ههلم مه اة ا هللا ىل_ص هلام يطا ىلاعن هللا (لاغفر 1 )|

 هل-جو هد :اعىلعهلث اجلعحاذا ف .ساا دل لاق «( كففيسرام ا اهيادلقت )هد_:عىروضحلاهملعا

 هدالعااك

 حديث *رلا ىأ (ىلعلا ليقو )<: ةدشمو هتدارال ف دهوهنردق تحترو عةموهوالا دوج ومالفهدابع قوذ ىأ(رهاقلا لدقو) هدارع ذو
 ىمسو) ناوأو ناش لك ىفد>ًاهنع ىغت سالو ناكمو نامز لك فدحأ لك نع ىنخمملا ىأ( ربك- ء!!ليقو نادت !| مظعلا) ناهربلا

 هلوعلر ابحلابلو_ةينارهظالا (راب .<ب)هريز وأهدوبز ىأ دواد بتكى ةخ:ىفو(دواد باتك ىف فو هيل عىل اعت هلا ىل- صىنلا

 رافكلل ىأ(كغيسرام .2ااهياداغت )حابشالالاعىفهلارضحت وح اورالاملاعىفدلاي دام ىأ لاقف)



 1.848 مع علا ءاعو سومانلاو له ورم لاس ماثلالاوىفلالاب (كس (كسومانناف)

 , يولقىف كة. ءوأك يلع لزانلا ىسولاى (كسومانناف) لاقل اروي سهناىلاةراش اهو مدالعاك

 ةلرمأ ن طاب ىلع عاطملارمسل !بحاص سوماقلا ى[كهانعملل- صأو سانلا نب عئاش ى_عملا|ذهو سانا

 ل رطااذذلي 5 اصلاهيق نة شى مودءاصلاةرتقو سوساحرشلارمسسحاصوريخ ارم .تحاصوأ

 عيمسودامعأ الكل || منوم ةسواسالا لب ةيسودشومات !!ىدبي زلا لاق ظحاحالناسلا ىفو

 ١ مالصأ امهيلعل رلاىلا هرقل ىت> مالاك- 1 قى هنالريك الا سومانلابمال_تاوةالصل اهيلع ليرب+

 ىأ (ٌكنيعةديهبةنورقم هلوق فرب ادحو|ذلوريسفن فطءهنا لمح (كعت ارشو) ىبتنا مالا

 ىلاعت هللا ىل_ص ىنلا ى>ىف 53ه انعمو) هيف ةاعنيمياانزوكتوأ <: ع ذاقى 34 كقفمست نم فولاب

 ملوهيل عىل اعت هللا ىل_ص ىذ :]!ىفدصو ىف ىاطأ اذاهللاءامسأن ره لراس ىنعمىأ ( لو هيلع

 ا ىلا لاتقل دهاحلاردو ادراك ىف رابملارسفولو هيف ىةحّملا هناشو هرمأىأ اذك >  ىفدروا ذك لاقي

 | م-هداشراىأ(م لعثلاو هنا لارهدمالهحالصال م از هاوقن مىلوأن اك هدعدامةن» ر هدهد ء:اعمدح أوه

 ها ١ للتو ع كالا ل ل و ري خالصه كل

 ا لارا ىهسدناىل اةراشا اذهوهئادعاهرهقلةخسن قو( ئازعأرهتلوأ )كسل تيرا

 ىلءلاوول و ىل_ءااوهو ثلاثلا ى_عملارابّعانهبىه_سموه# (رمشدلا ىلع هتلزتمول ع وأهلا كن اها ؛ رمىذلا

 هيثوىلوالا قدر طلابكل او نا ىلع هايضفن شمل !ىلع هل مش ن نه موغيهنا ليقو نسحأ ناك قلخما

 هناة_قلمد خةعدم هزاز كفاوعلااو مراعدسماعاهناىلاةراشا اذه (هرطخ ماظعو) رظن

 دقو ما ىلأل وقك و هلوالا ىلعو«جولااذ_هىلعاذهو ةمظءلاو هور دةلاواءوأ لاعزاكمىف عفترا

 ءامسل|ىقة>اح هلناب 00 لوهحلا نظر ىت>دعصنو هحود#ولعإك ذ

 ةذاضانموهو رهط+ لجر ورطخ هللة وف رشلاريعتسا مث ةقباسلل ن اهرلا ىف ىل- «ءامر اعلا لصأو
 لانو عابمالان ع ةنرا نمداعل ٠ نسر .4 ١ هلوةىفىلاعت هللا ه-جريلاز اا ردهللو اهو صوم ةقصلا

 ىقهتعبأثم ىلعوهيءاد“ هالا ىلع 4- 23 اوصوهمم ا :كل اريك ثيحمت م1 :رواعبدرقن و عابتتسالاةجرد

 ىعل , والاد ةدهاشبالو بالو عت ورب :اتال وديفت الو قالا دق هتريسو هتمس

 ةعابتتساو 4 #ب6تفاردت ناقدحأو مطال الو هتاذىلا تغتلمريغ هن مهلا فوة -مريصي وهسفن ةظحالمنع

 هعسوأمأ| .> ىدوهناك و ال .اعدمالسو هللا اولصرشدلا ديس مهصولا اذهب ى اظء-اماو

 كا كل ءاعهقح ىءانعمل_ص ًاذازا<اورشنو_غاه_مالكىفو رف الو مدآدلوديسانأو ىابتاالا

 ريك || اوذو رمخالا ى 1 ناك ااوهيئاديو هبرة: وأ هنواسإ ن1 ناوهللا ق>ىف 5ك مالسلاو

 ةراكناو هلاقهت ةعوىن و لاق هوحولا نمهح ولهل_سو4- ءاعىلاعت هللا ىل_ص ىن اق قيصإلل

 ءياقالا حرش ىف ىطرقلا هلا كرمك | -ورقك هر وم> - وتوريخوهوريجكءاملا ح ع (ريكشلا

 ةيرعسلا ىطرسقلالاقوردةلا فال وهو ريجلا ىنععدم ريمان ٠ عا زارتحارعك: !!ىلااهفاضأو سما

 ديبعىفأن عوبوصأ وهو ناك-الابةيرع لا جاحزلا ن ءى>وىرهولا نءةيردقلا فالخمابلا عشب

 وسلا سك ىل_ص (ه.قيلتالىتلا) دلومهنا
 ك1 ولاقف) عصتو بسنت ىو 2 ان ىن_عمووري_غب قمانالىتا هللا تاغص نهرب 5 لاوءايرمكللا نالو

 هراعح ساو ريشلا ىلع ماعتلاو ريك 0 1 (رابحت مهيلع

 هقاللطا ابار همالاا ناد ضرقني فاصتالا هلثحامئاوما طاع , الو راب لي فصلا أ فلك 4

 ق>ى 5 هناللوأ طا تملأي هرهسقت لمقو هنأ عم ضع هدم دقن جم خرق سو هيلع ىلا عت هللا ىلص هيلع

 نطاب ىلهءلظتىذلا لربح اصو
 هلياعليريجو كرأ
 ىاطنالا لاو مالا

 مهما

 وهو هلا ّىى وبام 5

 رهطالاو ىمت: | نآرقل ا
 ىأ ىخلا قى لاكتو |

 اع لرامتعا
010 5 

 كرا رساو

 كماكحأىأ(ك هئارثو) ١

 ةنور-ةم) كرامخأو

 ةوقىأ (كن-يمب ةميجب
 رهف ةماغوكفرصت

 قدو ىلع لرصن5 رع

 ق>قءانعمو) كنيقي
 هيلع عن هزيا ىلدىذلا

 هيناعمرابتعابىأ(لسو
 ةءسانملاو هنادسدعحىق

 ها ثىذتق امةماتلا
 هةمالا ه->الصالاما)

 3 ءماعتلاو هنادي

 ةناعرلا و هنانعل ااراهظاب

 ةبادبلا فن وح اًتصامم

 (هءادعأهرهقاوأ) : هد اهملاو

 وأ) هءابحأ ري حو ىأ
 (رمشدلا ىلع همازئمولعا

 ّق مدآ ىبب سدج ىأ

 ةيفالا ل-صاوفلا

 ةمسنالا ل-ئةاًضفلاو

 نيدحدشب هرطخ مظعو)

 هربغ لعدم ا

 ىلاعت هللا ىأ (ى' 'و)

 هيريجنآرقلاىفهنع)

 ىقء(هءقيلتالىلا ريكا

 ريكس هن نري ج 4س

 رهاب ريج رهظالاو

 تن :ًامولاقف) هل هلوقل

 ةءرلاوةفأرلا تغني ل لب ةربامحلا فصو مهبلع تذأ اموأ نافرعلا ىلعمهرد نو ناالا ىلعمهرهقتراوةوطاسعىأ(رابك مههلع



 هئاغ ىلءىأف اك كامذ ذد/ ئذلا هذلكيع اغا هانعمو )هد ةكارومالاب اعلا ى مهو ةرمتملا ن نمةغلابم( ريما ى | يعم م[ نهو)

 (ارع ارم-_.خ هل _تاقىلاعت هللا لاق راما لب و)2-4 فرك و هدقم .هامىأ(ه- .ةةيةك)لاعل اوةحسن :قو(لاعلا) هس امو

 لوسااولئاادارملاؤفتلخاو
 نمىري-ُثَقلا داب ز نبا

 نيصحلا نينا رعدالوأ

 جاع هنعىلاعت هللا ضر

 نيسعب راوعد راه

 ىاسحاا# ,ةقئافكاتو
 ىلاملاوه كاطنالا لاقو
 ريغوهلاللاب رومأللا)
 هيل عىل اها هللا ىلص ىنلا

 ريب لا لو ملاو و
 ىلاءت هللا ىلص ىئااوه

 لئسافىأ (لسوهيلع
 لك اعو اركذاع

 ءامثالا قا ن مدت امم

 الاعءاومسالا فصوو

 ءابنالا هعيعجم لربع

 لاقو)ءايدثالا د.سوهو
 ىل؛) رك ريغ ىأ (هريغ
 هلبا لص ىلا لئادلا

 لولاو !سوهياعملاعت
 رهظاوهو (ىلاعتهللا

 لب ريج لقو لاوتالا
 هبثك ىقهللادحو نهوأ

 ره ىنااف) ةمدقتملا

 (نيروك ذملانيهجولا
 اقن [ىذاقلاه.دقامىأ
 هاذعمام اريل هلوق نم

 رخاوأؤئ ُهلاةقيفحملاعلا

 هجيج ولقىأ(ل- هق)

 ىلعرلاعمنال) نيهجولا

 هءافااتع : لعلا ن -مهناع

 يل نوت 5-2

 ىدعت (هلق رعم مظعو

 0 م )الثا تنوكد نا حاصيق

 دجغ نيءالسهلا نيدت نيركب ,وه(ءالعل |نب ركيىذاقلالاق) 5 9

 اوملس ىت>م_يميلع طاسني وناسمالا ىلع مهربحالو مهرذني ناب هرعاف«ةثعبأ م_هراكناو ةكملهأ
 لاتقل سوف ءاعىلا_ءتهنناىلص مآ اءاوةيكمى هو نفاتةروسنمابمالى مدل هنا اهو سا م: مكر ل

 درود#و (ريس م ىلا عت هئامسا نمو)ة+خوسمريغنوك» : للاعت هادجر ف دعاة ر ك ذامىلعو ة» دملاب

 اك كدساهتةيقحو ذلاب , ريما نمرعب 2 ف.طالاوهو قا خن معلا دالأل اكو | ركنمواقرعمنآ رعلا

 هللاو ريتغاو اورمؤلا 1[ ورباخ ثراحال لقا ذل و هطاب ءهرهاطظهدنعى وتس ىتحر ومحلا نطاب
 نم ماعلا ىنععنوكي ولاعقالاّت اع عصن موه2 هم“ 5 .كاورشلابك ولم: وىلاعت لاق .دامعارمت ءىلاعت

 مالا )هللالعوالأ اذ (هانعءو) هاوقفمالاكلا ةف_صىلاع_جرربغا ىنءعزاكاذاوتاذلاتاغص
 ىفاك ة-ةيق ا اهنمناعم هل نوكس ةمضْئدلاهتئكو د 1 .- الا ئاقىل_عىتاولا ع اة

 ملاعلا) ىععمتال ىلعت هيدعتو هادجوالدلو ههنا حا" مماحرشف هلوةفههتك علب اذا همك الاقي سوذهتلا

 ىلاعته-ة>ىفه.دارم لاوبر#لا ءإ_صأو( ري-تلاهانعمىل.ةو) لين (كءةياغال هناذ ىهو (هةقيةح
 دعبقو م-ملع وهوةد ها هكولس ىلإ كا

 5 هنأق مهاعا.ةمايقلا موهداب ,ءربغ اوأ ماع لزتملاهمالاكب هلسروهءأمد :ًاريخغا ىأربخما خذا

 ذااوهو (ىلاعت هللالاد) لاق ةهيل_سوكي ءاعدتلا ل_صلوسرأا ةيمست ن ارب ف عرش مْئمهءاعنع

 2 .لاو وأهفعىأ(ارب مخه ةساف) ن<رلا شرعلا ىلع ىو“ امش مانأ هس ىف ضرالا تاوهس اق اخ

 ماعلا ى-هع ريم اوهلمق 0 ذملا شرعلا ىلعءاوةسالاو ضرالاوتا ومال ريمضلاو هدب رت

 د# نب ركب وهو ةلمهملانيعلاوةدحوملا عشقي (العلا نب ركب ى د 'ةلالاق) ى لاعن هليأ 0

 ني عابس 1س ه1- قوت هد ىلاعت هللا در نيصحلا: را زيالعلا نما

 قاعت هللا لص ى ةلاربغ)ه ب الا لا ْابرومأملا): اعل وني عبرأو مد رأةنسلوالا عييبر نم

 لو لاو) بطا خلا هنالإ_سوه يا عمل اعتهّللا لص رتل الل اولا هفته قأي نء لكن ء( لسوهيلع
 4 دي تدببل ١ لبع ل | ٍمادهيفئهريغنودرك ذامةةيةكملاعلاهنال (-.ومياعىلامتهقلىلم ينو دريل

 هيبطاخلا هالو هيلع ىلا عت هل لص ص( ىلا لثأ- البز ركب ىغاقلاريغىأ ( هربغلاقو د اريمخ 5-35

 امأة.يةرظوأ ىلع ىن».عءام ]ا نيرع كح |ىلعىأ(نيروك ذا نيهجولاب مخ ىنلافى لاعب هللأ لو-1او)

 لادزاوساى هلهنذا ن الذ ىفا ملا ىلعاماو هلاؤس مود ملارعم 33 نيملواهنالو هءماعهةالطالر هاظ :ةلوالا

 هيأ ىلعوملاع هنال لية )رب هاب هرم سفدو قة كلاب ملاعل ابرج .كاريسفت نيهجولايدار لال.ةو هردمال_ءا ىلع

 تايقالا نمه<.هللاهماءأااريمخى أ ( ترعب ماعروم ا عنوتك من مهللاهملعأامرلعلا نم

 ( هءمهمالعا ىف هلن ذا امبهتمالرمخم ةمد مظعلاةقرعملا نعد ماع هل بجامو هم> ونأوم ماعهعاطا ىلا اسغملاو

 قرقلاو هريلا ىععهنوكلا ذهوملاعلا ى: :ءعهيوك-أر طانليةدءباموةيغلالارارم | كا نهءءقنذؤ» !لامنود

 ربدمة لاو بلال بقملاع هانم ا ل رب ويت كل لاو اذه نعب

 امهدح[نابرضوهولاكشالاو قالغالاةلازا حا غلا ىنءملد [سغارلا لاق( حافلا ىل اعتثا يا نءوأ)

 000 3و : را 3 رديامىناشلا 0 هلذعلاو با ا 5 رصبلاب كر دنام

 اذا

 (حاتفلا ىلاعتهئامسأن هو) الو هريصمئ ا ربت ين :«ءاريبخ نوكيناعصيفاداعمو اش اغممهعفني اس؟ىأ ( ه.مهمالعا قدل) ح أ

 ملعلاحاةةلارهو ىلاعت لبا لاواك يأ



 هللا نسب دقو نطل نب قاغمرعأ عاف محل نال محاىأ انموقنمب وانذتب عاق ااغيرىل ا هلو (هدابعنسبك ا انعمو)

 ىاخما عاونأىلعىأ (قز رلاباونأ ح”افوأ ) ن دلارمأ ق ني هاربا اةءاقاو نممملا نا ةك-1!لازنا هضحداو لطابلازيمو هحضوأو قا
 ةيدعلا عقلا وهتك انبلا:نوتلاب(ىاغنماو) ةرفغا الوصحو دولا لومقن مىأ(ةجرلاو )هن ورخالاو هن ويثدلاةمعتلا ب ابسأ نم

 رسل ل (مهر 0 ءاصيو) هاوقث مر يصدن ءأىأ (مهول عشب وأمويلعمهرومأن م) لك _ثملا ىأ ةروسك.- ااماللاوةحو مما

 غ١ ىأ(قل|ةفرعمل)ةرهاظلاوةنطابلام هراصب ًاىعملانمهراصأو ةخسنىفو

 ا اًضعلال-صقىف (هداب عنك احنا) هللاق- ىف( |ةعمو) نستحال ثي> نمهءاحاذا

 0 او مم 4 ةازرأريسيشب م 4(ةجرلاو قزرلا ب اونأ حا افوأ) لاعفالا تاقص نموهفملاظلان مموملاغالا

 ل « و) لطاما | نعهزيمعو
 ىعع اضدأ) حان ءااىأ

 رهظالا نآكو (رصانلا

 ىلاعت هاو قك)رصنلا 5 ىاشاهناعا هب 8 لاككت لاقمقزارلامع م :ا ىأ ماعنالا ةجرلاواهعن اوملاقتا عمد و امامسأ

 6 ءاجدةفاو دمعت نأ 0 4| يبلع هررعأت مقالغم ماو ً .ةرءةقيةحراص لصالا فةراعئساوهو افك سمالفةءرنم

 َآ قاغئلانوأ 0 : اق قلع" ”موم-_ميلعو هله سمو بعص لك رسم اك ىلغتملا عت «اقىأ ب اونأ لع طع

 م-مولقلاققا لد زب ىأ ل-طام ءلافالخوأهللاوهىذلا (قلاةفرعامهرئاصد وم ولك عت 0 هوأ)

 فوطعم راصمو عر رقتلا رك ودخل ودق اول ؟اصدومهراددأةواشغوأ مه ةعاملا

 رهاظلاو 0 ا م وي كا ب عسا 2

 اك (اضرأ)حاتفاا(نوك و)ءرخآىلا حتفب وأ هريسسيئب قلغنملا ىأر دة م ىلع فو طعم | هولوالا

 هلوقب هلدهشتسا هئافتكو موللاظملاةرصنك احلا نا ثنمنالنم_ملا ( رصانلا ىن 31 الا ىنءعناك
 رصذل اع ءأح ءامد_ةهعاو رار كمر 2 هاوقك )

 هاححّدفلا نال (ردن ءلا معتقلا دم, انعم لاسقو ]قدا هيرصتو هي دئا ذه ند

 رصنلاانو هريسموهد-ج ومهنارصنلا ْىدتمىنعمو هدد مو هلوال نا كلا ة-ك اق هنموءدملا ىنعع
 اوةاعيردس لدن هب ارضاو وله>ىلأ ةكم ل هالدتا ع نمباط+اوحت همست ناهلوةوهللادنعنمالا [

 مرك أو نيد ر ءلاىد هأو ندا ىلعأرصنام هللا اولاقوهلكم نم مه<ج و رخدنع ةمعكلاراتساب

 ه.اعىلاعت هنا ىصاد#هيدتىلاعت هللا ىمسو) مرصندقنأم ممامك-متمىلاعت هللا مهماحاق مب 2

 آن ء سنا نقلل اود ملهرك ذمد_قب ىذلا )ل ؛ وطلاءا ريمالا تيد مناقل ل

 ل_صأ ىف دا ءةكراشمىفانتالهفىااةغلا. .اوحاتفلا ىهعحتاقلاو (ةرب رهىنأ نعد ريغوةيلاعلا

 (هيفو) هرك ذىجشالا#م هوكي هسنلاهج و ىلعالوه. صا س دل هنأ ن نمليقاماذك و مهوت اكءانع#

 ذاهبهبطامنأ هيف ل_توهر !ءىلاعت هللا ل-_صدهيدثلا (ىلاعتهللالوق نم)ءارم ءالاثددحقىأ
 ملسو ه-يلعىلاءت هللا ىل_صهبأن مما مهرخآو 2 دنالالوأىأ (ااخواحتافكتاعجو) هءج رع

 لوةنه) ءا ارمسالا ثيد_>ىفىأ (هيفو) هلوقح رشىف هلاقام هىدارملاو اهنايب مدقت دقو مهةاخ ل بقى

 ىأ (هبارديدعتو) ليئاهمهلا لدم -عمدسجذا (هيرىعئانثق لسوميلءىلاعتهنلا لصوتلا

 نوكيفا اخو احتافىباعد و) مد_ةءاكدرك ذلاني رقولعح(ىرك ذىل عقر و)هنرىدب نعي هتامام

 ةجرلاب اوبال ح ”افلاو 9 "عل رشك هم»د رش لل ةد>حال ن ك1 هنالك ذب هصخاماو(5 الا انهعئافلا

 ( هللا نامالاو اة ء«لمهرئاصمل افلا وأ نب رادلاّة داعسىلا مهدش :رأامىلا مهادهذا( هّتمأ ىلع

-_- 

 و رصناست نا ىأ 32

 لءقو رمصغلاو ءاح دقو

 حاتقلا ىعم ىأ( ءانعم

 (مصنا !معتقلا ىدتم)

 نيينعملا ةظحالم به
 حاتتفالاو هم حّدقلا نم

 نو ك-نادعيبالو عئفلاو

 ىن-ءذة->وتفم لادلا

 هأدمم ىأ حفلا ؟ ءاح

 ءانبءاك اذ
 نمةدمتعملا خدذنلا ىلع
 ءادتبالا ىلءةملكلا ءانب

 ىقو لاعتفالا بابنه
 ئد_مىحدلا نكس

 ءادبالا نمرصنلاو حملا
 اذلو لاعثالابانن-م

 اًهفاع ر-هظمىأ لاق

 هيدنىلاعتهللا ىمسو)
 رسل اان

 د ىف

 نقالامإ له( لوألا
 عييرلاةباور نم) هلوطب

 ههوهلوأو

 ا ااتاقثلا از ىوادعل تيد رح لاس هالو م4 :و)اعوةرمىأ(ةرب ره ىلأ نعدربغو#م ماعلا لأن نع سن أنبا

 ) ىرك ةىلعت هر هزعر 2 امام ىأ (ه-ت ارمديدعتو هير ىلعهثانث قلو ءءلعملا هن هللا لص ىذلا لوقن م هيف و)امهيفءات --

 حاملا اع ةلاسرلابارخ : آوحاورالاملاعىفةوبنلايالو أى أ(ااخواحتاف ىناعجو) ىرز زو ىععضو وىرد_صح رشامد-عبىأ

 باورالناااوأ) مولعلا نم هل ىطعأ اس؟مو_صخلانيبىأ (ماحل ا ىنعمانهئاسغلا) نوكي نال مة >ءقىأ (نوكيف)

 نامل نضوج هرواصمل مج ةاعل اوأرهظالا(حتاسفلاو):موحرعةمأهنأو لا علل ةجر هنوكل ىأ (هتمأىلعقجرلا

 يدملاةه>ىلعىأ (هللا



 ىنهوعتفلا نءذوخأملائدابلا ىنعميلادلارمسكب (ةمالاةباد_مْئدتملاوأ) هئابحأ نايدتوءئادعأن الذ ىأ(ىدلل رصانااوأ)
 ىقمدقتملا)ةخسنىف مأدتبملا ىأةر وصةمةزمهم ةلمهملالادلا دب دشتوةدحوملا حّتفم ملا مضد(أدبملاوأز ةحتافلا هنمو حامتفالا
 لوأت نك مال_بل او هالصلا«ياعلافإك ) مه راهظان ع عئلاب ىأ( مه متاخلا وز مه را ارسأ مسقت ومه أ وأ قا دنعىأ (ءابدتالا

 ىذمرتلاهاورام لع ىأ( ثيدحلا ف ىلاعتهئامسأن هو ةوعدلاةٌثءدىف ىأ ( ثعبلا فمهرخ آو)ةقاخم لاح ىف ىأ (ىاخماىفءايدنالا

 (بيثمل اهانعف)ركاشلاةةلابموهوروكشروغغلانب رنانآرقلا فو( روكشلااعوفرتهنع و ىلاعتهللا ىذرةربرهىلأن عدريغو
 ادا ةسالكت 157 آه مش كرم واع 6 انه طل 7 د خالط د مشت دل 2 هلام د د حملا دكا هقدصتل د70 طم تلا حطت - ل.س طك دزطةدش . 24ه .48 دة: 2 ف اج 301 قع كنا نكح 53651 3 محط ا ل .٠ .٠ ٠

 وأ) ىلاعت هل يدسف هداه< ميوقل نس دلاو( ق->الرصاخلاوأ):د_.حونوىلاعن تاعسلا ةوعل نطيل ناسا 4١ ملا در تا ا 2222 2 ل ل ل ا ني ار ا ا أ“ 2 ءاز لاب ىزاحما ىأ

 ًاديملاوالوأ ءاندباك (ءايدنالا قمدقملا ًادبملاوأ) هلمهملك ىلع كلذه_ىدقتل( ةمالاةءادهب ئدةبملا لعفلا ةقص ىلا عجريق

 الاوامفهباو ره,ثتناك ناف هلري_سقت مدةملاو ناهربلا هلأ َ هرمهو ةله-هملا لا دلا دب د شاو مملا ضد ٌ (نيءيطملا ىلع ىنشنآلدتو)

 لاناكم-4 متااو) لوالا ىنععلادلا ف .ة*والوأ ة>ودةملاةدحوملاءابلا نوكسو 2 ماعم رز وجق 3

 ناروكثلا ىلهثو مسهمهكردأ نم عاسا ىف قاثيملامهيلعذ_خأ-مهلبقه-_>و ررون قا( قالا ؤءايسنالالوأ تنك

 رك ذامل صاص:خاال هنا نمىليةاسعباوجلا تما عدانررقابونامزلا رابعا( ثءيلافمهرخآو) أ ليقوم نوكيفهركش
 ملىلاعت هللا هر فةصملان ا مثهرب غهيقهكراشبال شي < هجو متأ ىلع عقومنا لاي ناالاهب ريخالا ربع 2 دل لوداما ود املا

 اهبىمسىنلاهللاءامسأن مىأ (هئامسأن مو) ريدتةهءابيناعم صاصتخا نمءئامسأ ف دالهنالقء أ نع هدام ىزامملا
لا اور ىذلا عيحصل ا( ثيدحلا ىف) !وهيلعىلاعت هلأ ىلص هيدن ىلإ ند نسل 1 ركش

 ىكردر رد ىلأ نءهري-غوىذمرت

 رك كلوروكثروفغلانبرنانآرقلا ىفو(ر وكسشلا) ى_سحلاءامسالادأ د_عتىقهنعيىلاعت ا
 لي زحل اباوثلا ىطعملاىأ (سنشملاهانعذ) ىلاعته-ةحىاماوناروه_ثىرعو ىوغل ناينعم
 قاطات ناسحلال لباقملاءادثلا هدم حنالز ايو هولاعفالات اقص نمو هف( ليل قل لمعلا ىلع)
 بدلا قالطا نموأ ةراعتسا وه؟ناللاب ص:ةالو هذار كش لمعلا نالركسثلل لباقملاماعنالا ىلع
 نم ليلقىلع ىزا<ىذلاهناليقامسد رقاذهو مدد زالمترك_ثندل ىلاعت هلوةك بدسملا ىلع

 ىفمهلسأامب أينهاوبرشاواولك ىلاعتلاذ[ك داخل معنلا نم هلدراسمتالامةل لق مايأ ف ةعاطلا لسع
 ىقاريثك ني اصلا هدابعىلعهللا ىثأدقو برقأو ى-مقحلا رك_شلا ىنععس نأ اذ_هو (نيعيطملا ىلع ىثملا ل_هقو) كلذ م_هون نلافال_ دله سا مهني ةرباغلا نالاثدلاةايحلا ىف ىأ ةيل اخمنا مارالا
 همكح ىقهللاءاطعنيالاثإك املموقذو وةعاطلا ىلع ةردقلا مهين ىاخ ىذلاوهوةلرثملا هك و نآرقلا
 6 ىنااسك اوهف 0 ك_يلعةباس>انىثيكلذعموكيلاس سوك قىقاذنا كاع د 4
 ملسو ه«.اعىلاعت هللا ىل_ص هلوسر اهي ىمس تأ |هللاءامسأ نا ىلع ل دنامرك ذمثه_فن ىلع قي
 دجوهوهنملضفأوهنمف صو هرهفصو نمملهبو لق( روك ثادمعناكهنال تف كلذب مال و ةالصلا هيلع احون هيدن) لجو زعهشلاىأ(فصوو)لاةفماكوربغاهب ف رشت دفا بهصاصتخا مزال
 روهثمثي دحىف (لاقف كلذ هسفن لسوهياعىلاعت هللا ىلص ىنلا ف صودةو هلوق عمهيلا ةجاحالو هئامساي سو هياعىلاعت هللا ص انيدن ةيمست رك ذنمهددصد وهام اني الث لو «ماعىلاعت هللا ىلص

 لب م-هواك ةلك املا
 نمصخالاىلا مجرب

 لكما لوألا يدغلا
 هيدنشاذب ف_صوو)

 مالسلاو ةذاصلاه.اعاح و

 اد_.كناك هنالاقق
 لاو د_هلو (اروكُد

 ة-مالا هذه ى>ىفاذأ

 ككل تاز لذا ا

 لكل ىأروك-_ثرابص
 لماع اعل ماك نمؤم

 ناعصنت نا<الاناف
 . . .٠

 هقغ-هنو رعايص 0229

 بانتجاب لوالاف ركش
 امو هلر رةمهف_صوهناىلءلدد ىراك الا ماهقت_الا ناف(ار وك كادمعّنوكا [داقآ )رك ذمدقد | 7 1 نع . 00 3 نا بن 1 كلا هعصع

 5 . . 3 2 هكهسع
 هيلع ىسوم الهي رقل هل عدجار ريمضلان ا ىلع ىنيممال_اوةال_صلاه_هلعج مق ->ىف رك 8 9 و

 (كلذرد_ةبافراع) 1 (ىبر عنبافرثب عمى )نيرعسقملا صعب هد !بهذامك مال او ةال_ك ا كتل داعم 5ع ه٠ 5 | -. ةهآاثيعم | 8 .٠ | ٠ | . ال لا ال || ىل !ةواركشدوادل ؟اوللعا

 اردوؤم ىذاقلا نءاذه عقيل ىكاطنالا لاودقو اذهرك-كاءادا نعزجعلابفرتعملاوهر وكسشلا ليقو
 ص*2ن ماما وهئامسأ نمهيلعىلاعت هللا عاخا مول سو هيلع ىلاععت هللا ىل_ك هيدنهن ىلا»' هللا ل_ضقامرب رد ض رعمىهنال4-ءةوم
 ناكومهتاج ىفماللاوةالصل اهيلعاحونرك ذو لصفلا لوأ قمهمدقدقفمالسلاوةالصلا مهيلعو ه.لعءايدنالا نمد همربغةماركي
 ثيدحلا ىف ىأ( لاقف) صولا ىأ(كل ذبهسفن سو هيلع ىلاعتهللا لص ىنلا ف صودقو) ىرخأ ةمانههرك ذداعا ن عةيدغ كلذ ق

 ٌكنذ نم مدقة امك هللا رفغد ةواذه فاك: أ لوالا مايق نهءامد-ق تح فتن ا نيح هل للة هري-غو ىذمرتلاهرك ذاكمدقتملا
 ىدنءهماعنا رادةعىأ (كلذردقبافراعىر منباف ,ةعمىأ)اروبص هندابعةقش «ىلعو ينعي (ار وكم ادبعنوك أالفأ) رخأتامو



[ 
 ظ

 نئلىلاعت هلوقل كلذ نه) اهلمس هدتقىأ(ةدايزلا ف) فاكرأب ؛مايقلا قىأ( ى.سةنادهحم) ىنانح وفا ىأ(ه -ملءاينمم)

 لازال ._-ضتقمو هناك رم هدايزل ةمجوءةحن ما ركشي مايقلا ىفةغلابملان ا لصاحلاو ةمعن ىلعةمعن ىأ (منس را

 - غلا مالعو أ بورغلا مالعلوةين أه قحنراك (مالعلاو) 54 ملعلاو هو ىلاعت هللا لاق( مح اعل | ىلا هن هن :امسأن مو) ةننا بل ع

 ناهرتلع أماوءاقم ك الالام تي يلا لام ىرخأقوتبآ ىف ىل(ةداهكلاو بيغ لاعو) ىو هناحب_تسئامس المعلا روف

 50 ىلاعت هيلاةبسنلابسيغالة 2.241 ىفالاوهريغىلا ةمسنل رهن ومع ءو ىوالا

 0 :) ايعتموىأ ةاطو ىد_هجالذابىأ عنمهنرب (ادهمم) فاكرأو قاب ,(ه-ياعارنُ م) قلاب دوم

 معنلان دفإ عاجلا ةلكششو 0 ىلاعت هلوقب ال_عءانثلاو فارت_ءالا نمىأ(كلذن 'ءةدان را ىف

 ؟-:دي زال ركل شنب 1 وليئارسا ىبءللادذا داعمملاماذكالن نغادعوافوعركاش ا

 قخوباغاممي د *لكيهملع طاحأىأ (ةداهشلاو وبيغلاملاعومالل- او ميلعلا ىلاعت هئامسأ نمو)

 هدث ىصوو هز مااك- كامل -عق دق راق رعت تلال ل ةسساكوار# وفقدو رهظورمضحامو

 حاتفملا حرش ف ةمالعلا لاو ةليضقىو :ءعةيعك هن زك( هم تاروسصداا» علان ل_سوهياعدللا ىلص

 هآوعبهن زطارسكو كلذ ىلعهيتملا مودم ءاعهس , رةساسالا قوانهمه_ضعيهعبت و لعقهنم ىف دال

 ة-ملالا ف راعملاو ءلعلا نمههكصخاع(امي ل ءاعدللا ل ضق ناكوملأتن 1 ”ملامْك مل ءعولاقف)

 هلوقهيقاشنإ الوهريغاهلغ »1 كلذ ىف ةيرعول_سوهم اعملاعت هسا ىلد هل نأ ىلا ةراش اهو ةشدلار ومالاو

 ملعب وةمكسحلاو بأ" كلا كملعي وز 1 ربواتت ”ايآ ميلعول «ك:مالوسر كيفانلرأ اك( لاقو)

 وهناكا وامد رباغتل لعقلا د داعأ اذلوولّتم ا .-ةىجولا ىوس هاقد رطالا# (نوملعتاونوكستملام
 اهرهاظناكناوّدن الا.زهركذامئاوديزااءذهىفدوكراشرإهللا هماعام ضءدمهمل ءأامو همن عملا

 ريغ نممل«ةمربغ هريغأ لعمل او لو هياعىلاعت هللا ىلص هملعةدأب رىبع لدتا مالهددصت وهام سل

 هانعموه>يحصلا ثيداحالاو نآ هلا قهبىمحسدقو( رخآ الاولوالا لافته 5 امسأنمو)هبر

 داود :و لعفأ هيزووةدب رعلا ىف مولعمةزمهو او اوهثافنوكو فاق الا بسحب و ةغللا بحت

 نبالاقف ىلاعت هللا ءامسأ تمانع ملاكلاابع وهيقمااك- !!ل<عاذه سل وافرطو لد ضقت مسأ

 سام .ع نأ هلاق هعمالو هل5* ءوثالو ناك-5 قالا لمقدو جوملا لوالا ليقف تارا. عدد :ءاملعلل ىف رعلا

 لان اك:يث لكه-:هو ْئيث لك ه.ووثش لك هلىذلاهنا لمقو هلءأد* :االئزلاهنايقؤام ىكر
 دوجوم اوهليةفرخ” الالب ,اةموهث يلوالهت.حعلقو هناقصدلوالا ل يقو ومرح - اورمالا اذهلوأن الق

 وه كا حضلالاهوئث لكهيلا عج ربىذلا لو هلع اه االىذلاوه ل قوهد_ءد ئثالقى واكد عب

 هللاهجرولازغل!لاتوهرد_ةوهئاضقي رخ”الا ل يةورخ آش لكل ل-عجىذلا ىأرخاوالا رخآىذلا
 ترطظناذاتناف دحاوه-ج ونمارخ آوالوأ نوكم الد اولا' ءاقناضق انةمرن”الاولوالاىلاعت
 وهامأو ذوحولاه_:هتداقت_ااهنالل وأابيلاةفاضالاب لات هت تادوجوملاة باس مهنرثىلا
 نب رثاسلا ل زا:مو كول لا بدترتىلاترظن اذاقهري- غن مهدوجول ديفح_صريغهنا ىععدوجوغلا
 م- هو نداض: اك امهغوك جرح "الاولوالان اكاملوّنع ةراعلاةج ردهيلا ىتربامرخ آوهفديلا هيف

 (عاي تاللل قداس !١أمهأ انعمو) هآوقب ف :صملاراثأ اذهىلاو ةقدهيفاعمورسفنيفرطلانمءاهتنالا

 حرم من اه 8 ءقلعب ىقاعلاو ٍء) اهعدبأو هاهد_ح وأىذلا نال( اهدوجو لة)تادوج وملاع- ه+ىأإ

 مهةلاخو يش ناو

 هللا لص هيد صو و)
 (ملءلا سو هيلع ىلاعت

 ةكراشملاعمتا 2 ىأ || م

 نرش وااو
 هدد زدايضفم ىأ (هنم

 هصاصمخالءريغ ىلع هنم

 لاةف) ءملع تنم لضفب
 ) لع نك-:لامكملع و

 ةينيدلا فراعملا ن مىأ
 هل[ فراسعلاو
 كيلع هللا ل 2:ناكو)

 ىلاةبفلابىأ (اميظع

 ءايدنالا نم ةلريسغ

 ىطعءأ ناوءايفصالاو

 ام.س>اط> مهتم لك

 ةسسسب 0 (لاقو)
 هرردع توام

 ممسلعيو) لكلا
 هتءارسقىأ(باتكلا
 ىأ(ةمكحلاو) ى-بم
 ىدعم هنايبلةنلا

 اوزوك.ت لام مملعي و)
 ملوةعبىأ (نوملعت
 هتةرعمىلا ىتن رطالام

 هنومت ءادبأب ىحولا ىوس

 قو ه-ةاأسر راهظاو
 ىلاءاميال عقلا رب رك

 لءاربدتو :ةرخ 1ع 0

 كاع[ رطااوىلاوةأةعب رشلا ىوردةوةقد رطااوهعت رشلا ماكحأ ةنكاوباتكللان مىقيسأع وةقيقحلالاوحأ ه.دارملا

 ءايسشالل قباسلاامهانءمو) امتنا ءادوهثىأ(رخآ الاول اديااليادوج و ىأ(لوالا ىلاعتهثا هيجل نمو)ىلاو>أةقيقحلاو

 رح ”الاتنأوو *كئاددالءقىأك اق سلف لوالاتتا بولا تيدعمت ادباىا ايا 0 ءلاو) الزأىأ( اهدوج ولمق

 تناولنا | ءص وكالاعقأ رهاظمراسعأنوث كروهطظفقوذ :ىأكقوذسدلةرهاظلا تنأوئيش قالا 0 كدعي سلق

 ىغملاى ل انىدد رققلا نم م ع ::غاو ىددىنعضقاكئاذةة.ة>ر اهتءابئث كنوطد نود ىأك ود سدلف نط |١



 هايدشالا ىنقم هناالا ( رخ الو اهفل .مودأد ثالاد> وهوشو يعل (لوأدل سداهنازار 3-5 والوأ هنوك ىيةت ىأ(ه -ةيقفو)

 لاقو) هوسافصون وكت امديأوايلزأهنوك ةداف ان مامهادومرام .ةعا ناك ن اوىل اع هل هيزم 8 تافصنم مىعملا اذهءاوهئاهدعمو

 ىأ(اذهب مسشو) مالالاعداهن ىف ىأ(ث ءبلاىق مه رة آو) ىلا لاعءدي ف ىأ (قاخلا ىءايينالا ل اوأت نك مالسااودالصلا هيلع

 نموت نمو) اخ ىلا هل رلاو حلا ةو ا ب مني .دالانمانذخ أ ذاوىلاعت هلو 20 :لاةلخأي دنالالوأ هنوكي

 هللاكأ (مدقف) لسرلان ممزءااولوأ م-هوعئارش لا بابرأرهشأ مهنالوكذلاءاوصخومم 0 ل وىأ(حون

 حابشالا اعف مهمعدوجولا ىف رخأ ثم هنا عم ند روكذملاع 0 الا ن مني هلة ىلءهر كذىأ (وهياعىلاعتهللا ىصادت) هناحبس

 لاقنملوأ هنادروو جور ظفلفوىر ونهللا قاخاملوأ ىوردقو حاورالا 3 ماع هنو مدشتو مدير قمسل
 222222522222222 22 2 ببر 1 6 قاثمملا ّق 5

 هيلع ىباسالفءابتن الوعادتباالو( رخآ الو لوأ ءسسدل هنا هقيقككو) لاف ماومالا عقد نمدو هللا 5 ف 0 3
 هءرمالا تاهص ن نمهوهفهنعهك اكقئار ود ال هناذ نع ء.هدوجودوحولا مجاووهث هزلود ىتانالو للاشتا ذرتاظأ#لا

 ىلعوءاهتنالادعدو دبالاقفهدوجويرخ الاوعادكب الال .ةولزالا فهدوج ونلوالا هنا ىطر ,2ل1لاقو 0 دقتاممفىأ (هنه

 قرح ”الازخ 1و لوالال وأ ىعم ىلعلاعفالاع اي نمزوك:نأزو<و تاذأأع م نمنوكياذه ت 7 1

 لدا مال_بااوةالصلا هيلعلاقو) هأوعب سوهءاعىلاعت هللا ىلدهيلعهقالط نر أمدو -ولا

 لسرلانودءايدنالاب ريعاذلوم-هلمت'يثوهحور تقاخحاورالاورذلالاعىفهناىنءن( الا ىفءايدنالا 1 1

 مل سوهياعىلاعت هللا لص هلوقداطنالذا مدآه- - وقار ون زاك هتابهره سقم ه- > والو هنأيب مدع مك ءاسنالا ا 4

 (اذهب رسقو )هنوكعطقةنالهنلاسرو سوه ا عىل ءث هللا ىلص هتومت ومهعاخو هذ( ثعبلاىقمهرخ آو) ىقىأ 5-0 0

 فام لا( حول ن موك نمو مهقاثيم نيد 1 نمانذ_خ“ ذاوملا 0 7 هاوة]هتثعب رخأتوهقاخمدةثبىأ 0 أذاولاةفءامنالا
 ل ىلخلاىفهمد_ةةلركذلا ف(لءوهسي عملات هللا ىل هاد < مدعو ) مودك وكشاباو:هو:ناوه 0 )الا : 5

 هللالوسر ل سلاق ه-:ءلاعمزلا ىذرةرب رهىنأ ن عن سحلا نءةداتقءاور ريسغتلا اذهوثعبلااو 1 9 0 ا 2

 مهرخآو ىلا فمخوأت 3ك لاكف هد“ الان خأذاو لج وزع هلوق نعم وهي . ١ عىل اعت هلل ىل - 2 يت ءابى ألما 5

 ه->والرخآ اريسمق مال_بلاو :ةالصلا هيلعمدآ رهظىفاذهنان هددها نع ىورامامأو ثعبلاىف 2 1 لإ 1-2 ِ

 || ةسهدحد كم سم
 ىننلا ىلع با مدنا ءاوقف(هنءهللا ىضر باطلا نب رمعاذهن هوحنملار اشأدقو) انهمركذل 08 0 0

 رخآ كثسنا هللا دعم هليضقن معلب دقل هللا لوسراب أو تأ ىلا ؤونذا مل_سوهياعهللا ىلص هع لاو

 جيرصنهيقسل هنالوتوراشألاقاسءاو دن" الا نيد نمانذاذاو لاقنمفوأ كركذوءاد هلكالا

 هئنرفرشل ةنوكا زاو 4 ءيفاحت رص سل ىركذلا مدقتلاذالسو هيلع ىلاعتهللا لصقل ذقن 1

 رخآ مسوهيلع هللاىلصوهىأ(نورخ" الا - نى هلوق)ارخ آوالوأ هنوكركذ ل. مع( نمو زنفع

 لبق هنام معلا مو مهى ومدي ىضقي نملوأ ىأ( نوب ءاسسلا)مالار 0 ماوكتسءأي ىنالا

 ا
 نه عابدل هللالو سراب

 هن رملا ةرع نم هلا

 ىأ(نو رخ" الانحن)
 (نوقباسلا) ةقلخماف

 ةءايتلاموةثعملا ؤىأ

 ) ضرالا هنعو شنت نملوأانأ)مدقتاك ملسوهياعهتلا ىلد(هاوقو) مسه ثيدحىفدبح رصاك قئاللا م مكىذتلاوأ

 ىأ (عفثملوأوعفاشلوأو) رايك هنمأو وه (ةنحلا لخدب نملوأو) رعت -الربقلا نمج ورا ىف 0 00 5
 ل_للارخآو نييدالا متاخوهو) هلوةوهيلعلوالا قالطالنايب اذ هوةلومقملاةءافشا اهل ودام هنموىأ(هلوةو) 0
 لوالا مل_بوه ل عمللا ىلص هل لاقي هنا هنمل- ءقاض أهيلعرخ" الاقالطا نادل( (مل_سوهياعهللا ىلص قش نملوأانأ) هلوق

 جحجحصبع ملا ه.عهءسؤقو (صرالا

 رخ"الاو دروامكاهباوبأ نهنميالا بابل ن نمهتمأو وهىأ(ةنجا لخدي نملوأو) ض صرالا لبق
 ديكان(لس رلارخآو) هدعب ىنالىأ(نييدنلا متاع وهو)ةعافشلا لوبقمىأ( عفشملوأو عفاش لوأو) ثيدحلا قرط ضءدىف

 نموهاكا رخ" الاول والاب ىمس سو هيل ءىلا هن هلل | ىل_صوهو ىجدلا لاةنيعجأ مهيلعو ىأ (لسوهد اعىلاعت «هللا ىلص) هل. دال

 ةيصوصضخالهنا قالو ى.متناانهرك ذامىلا تاغ |القىلاءتهقحىفامهانعم ثءحنمال ث عملا ىلا آر ىا ىلا ىفالوأ هوك ثيدح

 ْ بس توعنلا نمتعن ىف ااا عمقولذلا لارتشاروصت 0 | اتاقصا ارئاسزمبن 00 نيدهبةقرفتلل

 ٠ اًضر تافصلا هذه تدثأ دقو ماكتمدي مربد# ىح ما ءريصن عيمسهللاؤ رعل اوأ ىزاغ ا ىنعملاةظحال نوكيامئاوإ قي لا فصولا

 ١ دحألدءيالثللضفلا اذهنا..ىفالصتقأ.-اكى:صااد رذأدقو نيد ىلعاذه لين :ذعالو نعي ؛نوبامّمخدب نكلو تادومل لا ضعبل



 سلسل

 ىلا ذىلعإ ل 5 ؛ رمجل زنى بود يل ءىلاعت هللا ىل ههللا لوسر لاق لاق سام هنيان ءئذاسملتلاىو ردقواذهلدعلا ماء منع

 للي ريحا, تلةوهياعللاذتركسنافنطاباب كياعمال_بارهاظاب كيلعمال_تلا ارخ 1 اكمل مال الو امل اء
 ىرعأىلاعتهتلاناماع ءاد# الا و 17- هنالا قيانالىذلا لاذ ةفصذهاماو ىلث قول ةفصا هذه نوكتف فيك

 دقهنالك لعام -أنأ
 ةعصلا هدب كلف

 الآ عا هللا ىلص هيلعاميقالطاو ٍءرماك هب صدد ىز :ه«عهللا ىلءامهقالطا ن اكنا وهللا ىلع لاهي مر الاو

 هول فهد ةكرا مولا م٠ ا ةكفامهرباغت ىلءلدترخأ دومقب ديةموخ آىدعلسوهيلع

 قكلالهل هذا م دقة ل زو هذم هل معو هف امني ةبنالواعطةلوالا ىلا ىب ءالا اذه سدا ل. ةأم طقس

 لوالا ارمسقو نطاءااوره اةااورخ' الاولوالابها هسدهنأ ى | وهلا ضدد قانه عقو هنا - ءاو#هلممهيلع

 | قةدانعو ءعبوح# ل اب نطاسم لاورداعلاوأهدو+ ملقاعىلع ذكالىذلا هنا رهاظلاورماعرخ 7 الاو

 هيةىورو مك ىلا ملعلانطابلاو سي رقلارهاظلا ليقو هلةيقيك الىذلاوأهب طاحال ىذلاوأ ايئدلا
 ا ا 2 يبل يا لاو ةالصلا هيلعل» ريجنا وهواثيدح

 نوح 0 7 رم-جايلا 3 نطاناب كلما عمال س || ارهاطظ ا,كيلعمال_لارخآ ان لعمالللالوأا

 دقو ابكيلعل أنا ىفرمأ ىلاعتّلا نا لاق هبالا قيل“ الوااخلل ةقصى هو لم قوات قضاء أ

 ا لوأكن اللوالاب كلا ىو 4> .هضص ٠ نمةعصوهممان ءءامسأك ل قش نياسر ماو أ دنالا ن ودام صخ

 ههيسأ عمد مسا ىتك ل ور ءهنالوطأت !اب هلاك نميمنلا تاهل :الارخ 1 كامسو اةلخءاردنالا

 ةدلاكسلا , ىفرمأوةياجمالو هلةياغالام ىلا ماع ف لاي مدآ لأ ا نا لذة ٌس رعلا قاس ىلع رجالاروتلاب

 اريتماحارم هو هنذأب هلل اىلاايءادواريذنو اريشهيلاكدءن دم اءفلأ كب ءاع تماص:َّكه اعمال لاو

 تاوم_ل !ل_هأ ىلع كإطفوهلك دل لعل -: هل ,درهظأو لرصعيؤ 200 هأاف هان 21

 لوالا كيرود<© تنأودو# كب 0 ةمسو هيلعيىلاعتهلاىل- صل ءاعىلصدقوالا دحأ مهنماخ ضرالاو

 ىلاعت هبا ىل_كدتلا لوسرلاق5نطاد لاورهاةلاورخ الاولوالات أو نطا ءلاو رهاعلاورخ" الاو

 نءو) هرب غاورتماماذهو ى-وتنا تقصو ىحساقنءودنلا عد ء<ىلءىناضكىذلا هللد#لا لسو هي 5

 اك كرد و ىو ةلاكم صخخأ نيتملاقهنوقّك هادي د ثمان( نيثملاةوةلاوذو ىوقل ا ىلاعت هئامسأ

 فعضلا فال_-ةوقلاوبل ةلاءلءافوب م ةلاقه- ءكاعامهقالطادروةوةلاوذو ىوقلاو

 هوعا !ايداربد- ةونانرا 2 ةمدردعلاو ىهقهلعش لناودار ااريدق: ) اعيطتسمهسفترداقلا دحام ىفو

 ىباطلا لاقوة وق نم ممعطة-ااممهلاودعاوىلاعت هلوقهنموهو#ولاملاودنملاك يملا تا

 هنال [رهاطلاب ءل| 9 هيلع ىو ال ىذلاهوقلام اًملااهأن ءمنوكت وهيلعردق يد لعىوقن موردأةلا ىب :«ىنوكي ىوققلا

 م نا وقال اعيجهللةوقلاناىلاعت لاقاذإو هتلادكصو هع ىهوى هانثءالاممقلا كل ل زدعلا

 كلم 1 لةاكهلابالاٌءوةالو لو اللو ةباندبعت ذلوىلاعتهلا هاوق ذا الاهدبعل
 ل ل ىلاصوأ ىوق تك_متساامل كل # الولو توطساذاوطسأ كب

 ا د ْ 5 ىباطاهيهرسفا ذو نامزالةمامهمكءلوهيلاانرشأإك اقر ةةردقلاوةوقلا مناك ناو(رداقلاهانعهو)
 ا 3 3 . هللا فصو ىأ(ىلا عتاد: ةصود -5و)امهنيب ف ال_ال هنأالا ىب حلا ءاسالا حرمش ىف طرقا انأو

 ديالا نك مجم سشرعل |ىذدنعّروةىذ) م ركل وسر لوقل هنا (لاقف كلذب)مل_بوه.طعىلاعتهللا ىلصهيدنىلاعت

 ع..جىلعا بك صخ و

 ىدةنياسرااونيسنلا

 هه-سان-ماه-_ساثلل

 هع-صو نا هاقصوو

 كنال لوالاب ءلاه-سو

 اقلخ ءاسنالا لوأ

 تنال "ال تلامعو
 رصعلا ءايدنالارخآ

 رخآىلا ءادنالا اخو

 نطاسبلاب لامسو مالا
 كا ل

 قرد+الار وتلابممساعم

 نال-5 شرءلا فاس

 ىلا ماع لانمدآ كان نا
 ىرافةناجتالو هأهن امالام

 تاكد كيل الكا

 دعد ماعفل دان كلع
 هللا كثمد ىتح ماعفلا
 ايعادو اربذنواربسش

 اريثعاحا ارسوهنذاهنلاىلا ||

 هنا 1 2-2كش 16 2
 0 ََك 8 هالصلا اهبيلع(لي ري>ىل :ةود#)ةوقىذبدار 1(ل ,ف)هللا دنع هيل عةينر روةناكمىذىأ (نيكم

 لالا كب زود ناو ناك هوقل-دأ دالو ول ريج ىليضقم ىلع ةلزتعملا لد ساهب ورم أمكن ركملا] 2 اهيلعو مالسلاو

 رهاظلاورخ ”الاولوالا تنأو نط ايلاورهاظلاورخ" الاو ) كك اع هس © ١

لع اضف ىذلا هزي دا ل_.فوه_لعىلاعت هللا ىل_صهللالوسر لاقت ن طاملاو
 ةثام نأ“ نءو) ىغصوىمسا ىف ىتحنييدنلا عيج ى

هقصوو)ةوقلا لماك- ااهردقلا مان هلاىأ(رداقلاهانعمو)هلبقاملريسفتو هو(نتملاةوقلاوذو ىوقلاىلاعت عد
 كلذ هيدنىأ(هللا

 لب ريجلل قة هدم)دار ملا ىأ( لية نبكمشرعل |ىذدنعةوقىذ) لاقت



 همسااضد أ )دوعسم نبا نععمرعتلا ىأ(ثيدحلا ىفدروو)هد_عوانقدص ىزلاهللدكلاوال يقل ن قد دأ نمو ىلاعن هلوق ند ذوي دةواعوفرمترب رهىلأ نع ىورملا ىأ (روثأملا ثيدحلا ىف) ىب لا ءامسالا ىفهجام نب ءاورأك (قدا كلا ىلاعت مقالا قو
 امو هو ةيىلاعتو هناحسهمالك ىدتدصم هلدوهث لا ىنءب هر اميفىأ(قودصملا)هلوقياميف ىأ (فداصلا, مالملاو ةالصااهءلع
 لهغهناكو ىحندلا رك ذاذك اوذمآ ن يذلا ىلو هللا ىلاعت هلوةن«ىأ(ىولا) نارا ىفىأ (ىلاعت هثامسأ نمو ىوذا نع قط
 رثأق فرصتم او هىلولافريصنلا منوىلوملا منقىلاعتو هناحمبس 2-5 ءاوةلامهمد.ةرباغمارهظالاو(رصاخلا) ىوملاوىلولا نملك ىنءمىأ (امهانعمو) ىلوملا منفىلاعت لات(ىلوماو) ديلا ىلولاو هو لاه هلوقو ىلولاوههللاق فاعت هلوق نع
 ببي ييربب7-717-ب هدام ق ذو ىلع ءدانع
 1ةطوو كرما كلذكو
 نم معالا بعملي ىلاعت

 نباداوراك (قودصملا قداصلا ) !بوهراعملاعت هللا ىل< هلوسر ام ىمس ىتلا(ىلاعت هئامسأ نمو)

 ىو راا(رو”املاثيدسحلا ىف) ىسحلا هللاءا هسأ ىفادرودةوه.ءاحا يق قدصملا ىدءعقودصملاو هجاما
 مدقتو(قودصملا قدادلاب إ_سوهيل ءىلاعت هللا ىلصهتيمساض:أ ثيدحلا فدروو) حرمت ل1
 او:هآنمذلا ىلو هللاىلاعتلاقاك (ىلول ىلاعت هئاهسأ نمو ) قب للا ل هفل | ىئدسياءمالاكل اوهظغل
 كلذىلا«لااك(ىلوملاو)ءانعع وهوىلاولااضدأ-: هسأ نمو + ةرصنب موق ومهرمأ ىلو#: ىذا ىأ
 ىذلاىأ( رصانلا)ىلول وىلوملا ىأ( اههانعمو) مك ىلر مالي رفاكلا ناواونمآ نيذلا ىلومهتلانانأ
 م ؤ'ءاوأ ل -ةيرلوك رصانىأاو:مآن يذلا( هلوسرومللا كيلواسمنا ىلاعت لاقو) مهاد أ ىلع مه 0
 دنعنمالارمصالا اموىلا_عتلاق[يهتناعاودم.ع.ث؛هريغوهللاوهاعارصأنلا نال وأ :دحاو مهترصن نال ٌْ

 هنعىلاعت هللا ىذرةرب ره ىلأن عىراخبلاهاوراك ( نموه لك ىلوانأ مال_-لاوةالصلا هل علاق دقو )هللا ١

 نذ.هسفنأ نمز:مؤااىلوأانأاضن [ىراخمل |قوهسقن نمنمو 21 ل وأانأدوادونأو دجأ ءاورو
 لوأ ىف إ_سوويل ءىلاعت هللا ىلص ناك وه:ثرولغالام كرت نموه اضق ىلعفءافو رتل د ةيلعو تاه

 لاقءافو هل سل اونيدهيلع هلاولاةنافءافو هأ لهو نم د4 ءاع له لق قوما لج رلاب قون مالسالا
 تامنم مل-.وهيلع ىلاعت هللا لصلاة مان او حوةةلابهللا تفاح هيلع ىلصالاو خبحاص ىلءاولص
 ابجاو نكمل هنائدرواساونيم رحل ماما ىضتراوهاعابداو ناكهنا لي ةفهؤاضآىلعف نب ددرلعو
 هلام صا اخ نهوأ متانغلا نمهيضقي ل سوه ماع ىلا عت هللا لص ناك لهوامر كس: لعق ناك اعاوهيلعأ

 ىلو ب هنافمهسفن أن م مهب ى>أ ىأ( مه سفن ,نم ني _:موئااب وأ ى..هلاىلاعتلاقد-ةو) زالاهّد-ا

 ةالصلاهيلعلافو)ةرخ ”الاوا.ثدلا فنوهركي امممهصلخت ورم اكمهنو د ىذقي ءمهرصني و مهحالص
 امك هترصنو مالسالا ءالودارملاو(هالوم ىلءفهالوم تنك ن هإ)ه:سحو ىذمرتلاهاور ثيدحوف (ماللاوا
 لاقام مع ىلا_عت هللا ىدردب ز نيةماسا نا هبه سىليةو مح ردغة طق دروس دحلا|ذهوىفاشاا لاك
 لوسرهعمسا ملف!  بوهيلعىلاعت هللا ىل_صوللا لو سر ىالوماسغا ىالو مت ساههج وهلا مرك ىلع |
 مركوهنع هللا ىذر هنا ىلع هيفةعيشلا ليل دالوهرخ آىلا تنك نملاق : لبو هيلع ملا عتهللا ىلصدشأ
 نمو هيفمهةجحالف هريغو قدعلاوةرصنلاكن اعم هاوءالولا نمملو لاو اميسالةفاللاب وأ هو |
 نمغابأ هنال-.قاذلواهتلازاوا هو وهو تائيسلا ن ءوفعلا ف ةغلابم( وعلا ىلاعت هئامسأ
 ىل_ءواطبه_تكلام_مودوهوضار_ءالاءانءفحفصلاامأورت_باو_هورفغلانمهنالروفغلا
 ىلاعت هللا فصود-ةو)ه هره_فت تمل الهنا هيلعدرنالف(حوفصلاهانعمو) لاوا دلتا بأ كا ١

 دسم ميس

 قال (كريصنلا عم
 وهو ريصبا دفاعا ا ىلع

 ىلولابداربدةهنا ىقانيإل
 هئدباكرصانلا ىلوااو

 لاقدقو) هلوقي صال

 هللا كيلو امنا ىلاعتهللا

 ه سل ءلاوو هاو سرو
 ىلوانا مالسااو ةالصلا

 ىراخبلاهأور(نءؤم لك
 ءاوروةرب ر_هىنأ ق2

 راح ءدوادوب او دعحأ

 الاع هبال ةودود
 0 نينمؤملابىلوأ ىذلا

 هياعلافو) قعلا

 ىأ (مال_ءاوذالصلا
 ىذ_هرثلا هاورأم ىلع

 هالومتتكا نم)ه:سحو

 ىردحأ نمأ(هالو هىلعف

 هه ارا أوو
 مالسالاءالو فاشل اناق
 نابكلذ ىلاعت هاو هك

 او-:هآنءذلاىلو_ههللا

 ىلو_ءالنيرفاكلا نأو
 هللالو-_سرىالومز اىالوم ل ىلع لادن زنيةماسا نا هيدس لية هيدن ناسل ىلع أو ىأن مم كلوا تقم يكول اذهب ىلاعت هللا ىذرىلعارع لاقدقو مف
 ريثكى أ(حوفصلاءانعمو) وةعلاريثكى أ( وفعلا ىلاعتهئامسأ نمو) هالو« ىلعف الوم تنك ن «لاقف سو هيل عىلاعت هللا ىل-ه
 ىلا عتهّتلا ىلص هيدن ىلا عت هللا ف صودقو) ىفاعملا ىفازاجت لمعت سا مث ىفا ىلا نعىتنعلا ةحمص لاما هل صأو ضارتعالا نت ضا رعالا
 م-وهيلع



 (فرعلابهرمأو) فنصملا لانا ضن ,ارقلااماو قأ سك: ةةاروتلاامأ(ءا رولا ف( ونآرقلا ىف)ه هدناذوبة> 0-22 ىو (اذهب

 تن : اك اذا ةّمدسلا ب كمن عةزواملا و هو علل يال صا ءذهىأ(و ملاذ خلاك )بدفصو قةحتي هش ءمرعال دادمم ناك هلا كشالو

 ن هندن عملا ىأنب_لها <!نعضرعاو والقعوال_ةذوأ افرعو هأع :رئافو ردملاىأ افرعل !ان سانلا ىأرمأو هماموة قلع“ مسن

 نعم !(هاوقنع) ىنلاىأ( هلأ سد قو لب ريج هللاقو) لد ةاغت ىأ( حفصاو) زو أ < ىأ (ممعف ءاف) لجوزعىأ(لادو)نيلداجلا

 )م اروعلاىف ةلوو) كل هرحن مىطعتو علال ٌكءطق نم ل صتوىأ(كملط ن عوقعت نالاق )5 َ )هي الاىأ( وفعلا ذخ) ىلاعت هأوق ىعم

 نيكو هل لبر ت77” 7 ح حتخح
 نءضر_عاو فرءلابمأووفعلاذخلاقذاهب ةهيدرعأذا( نآرق :!ىف) مالسلاوةالصلا هيلع (هيدأ :اذهم

 هابى اطنالا_ لاذ
 34 0 5 ءأإ فاصتالا ىذ-ةد5 ؟هراقاذ 5 الهدم ناك_ةكلذي ىلخ اان لسو هد | ءىلاعت هللا لص راف نمل هانا

 ةءمداماعلد ىت 31 3 .ادح هىلعهنوك يذةقيالارمأ هل ىد»رالهنال هقاصتا :دواوهيرعأاماو هر 0 كارول قاع ولا هقدر 0 ا ابا ىلعدي

 نام ,(لاقو وفعلا بةرمأو درو مح راوبخل قو( اروتلاو) عصالا ىلءرار 1 لا ىذتةءالمالاو هلو ع3

 كذب ءعقصلاهب ا د باول (حمصاو ومهنعفءانلاقو وفعلاذخ)ن آر ءااىقال

 قرارا 2 عودا الل اعنادع عال رع 4 مل و هيلعيلا عن هللا ىلصلا اةتازئاملاهما ىورامه يلع

 نس2#وكماظَن ل كر ل 5 ملصت نا ءلرعأ كل هرنالاقو عر مث 1

 هأوقب 0 اعو صد رمتلاةْعب صد لقثو ىطر ةلااوىوخملاهاو راذهوكيلاءاسأ نم

 (ٌكملط ن عوفعتنالاةوهعلاذخ هلوق نع) لسور ىلاعت هللا ىل_ص ( هلأسدقو له ربج هالات 3
 اذان تل ولعن ىلا عت دلو ناك ناسلاةققن نءلضاغلا ناملاوفعلانارثك الاذياع 2
 ىنالنايساذ_ه ه(لاقو ) هدد_صر ننام ىلءابيقد- هاشالفتاك زلاَد' ابتخسن مث وقعلا لقنوةفني

 مد-2:ىذلا (روهثلاثن 1 )ليك الاء 10 ةاروتلاىفإ هلوقب حب 2

 ( حصن ووفعي نك-لو 1 8 ءاغالو افي سدل] لس توهياع لاعتقال د هنأ قضاعلا خت ع نها 0-0 ١

 هللا ورنم طف تنال__ اجلا ة- عةقه_:ءىلاعت هللا ىذررمءلءاد !الوقناو هحرش مدع دقو

 ةرفكااكةظا اندلا ىدتس نمىلع 2000 | دل سو هي بلاها

 رضا افا ا ما ب م ومرح لا امساك

 هنو ل ازماللا (هدامعن مدار !ناهللا قدقوت ىعع]ف اشكلا ق[كىدعنا ىنعمهنالوأ ريسعمربغ

 ىلع ةل_صوملاوأ دونا 0 .كالدلا يشار ةبادحلا نعم لصأو هسفش ءةوتلاىدعتل

 قانئااوةمرزو رضلا مول ءلاو لقعلا نمفاكم لك لءناملوالا عاونأ ىلع هو ر وهما فالخلا
 هرج "الا ىفةياد- 4 عارلاوىدتهان مك -<ىذلا قد ءوءلاثلا هاو ل سر ةذسل أ ىلعم هاياهؤاعدا

 تيت أو ةران ت تك يا لو ءاعدلانالادحىدجب نرد .الزاسنالاو اذ لانادهىذلاهتددحا ءاوذ ىلا

 ىأ( ءاعدلاو ةلالدلاىععو) هلوةبرخ .”لاىلا راشأوهرك ذامرا ثاآاهعاونأد -أىلاو ى- رتناىرخأ

 ىأ (مب هد ملكا رصيىلا ءاش نمىدبيو)ةنحلاىأ(ماللار ادولاوعدبهللاوىلاعاهلل اللا اىث) هوعدلا

 ا نمل راو لةعلا نممهيفهناخأعةنحلا ىلا مهاصوب مقتسم قرر طىلا مهدشربأ

 ةناد هلا ى-هملارم ظن نمو ّنالدك# لاء مود .ءااقةعاطا|ةردق قاخى قة قوحلانامدقتو ميعا

 "ازتعملا بهذ مىلءىنممرك ذ ناعةيادفاريسقت نا نمهيلعد انياماذك و قير طلانءلْصدةةقيقوكلاو

 نههح.دىىراخدلا

00 
 لل ئالارك ذديذ سدلو
 (روهشلا ثيدحلاىف)

 هللاد_.عءاورىذلاىأ

 أي ص اعلا نيو رعبا

 ىأ (هتفصيف) قيس
 سلو)ةاروتل |قهتعت

 ىلا يس ىأ (اظنب
 تاقلاىق ءاح ىأ(ظي اغالو)

 و>يىأ( وفي نكلو)

 (حق- صاو)نطابلا ّق

 رهاظلا فق صرعد وىأ

 وععلاهمعانمدل قاشافأ|
 وق_علا ةرثكبهفاصتال
 اي نهود)

 ةيادهلا ىأ(وهوىداملا

 ى-عع) قل اةقص
 دارأ ن1 ىلاعت هللا ىمقوت

 ق-اخنأ(هدابعن-م

 يدم مريص ءكهم ةءاردهالا

 [انهةياد هادا ارااقدب

 ىلا ءاوكرملا ةلالدلا

 ىلاعت هلوةهنمو رولطملا

 مهاذي دهقد وءامأوىلاعت هلوق نك ةلالدلاد رون ايملا ىنءعله_عمس دقوءعاش نمى دبي هللا نكل وتدمحأ ن مىدجتالن ١

 ئأ(ءاعدلاو)د_ثرلاليدسن اب و قا د رطىل_ءىأ (ةلالدلا »مب و) هلوق ىنعماذهو نيدجنلا|هاثي دهوىلاعتو هناحمس هلوقو
 اييفىتلاهشارادىأ ( مال_ءلار ادىلا) ىق ا وعدب قالا ةماعكأ( وعدي هللاوىلاعتلاق)هإ_بقاممسير ةوهو ءاعدلا ىنءعو

 (ىدجو)ةمالل اوه الا نهةماللارادوأما اودلاهحوام# نم ىلع هتك المو ىلا عت تلال رادوأ مارملاز أ ىمىلاهمو ور

 6ع وةندىأ(مق ميقتسم طا رصىلا)هصويصختب( اشي نم) هقيفوتب



 (لياانم)» ءاعدلا ىنءىوشهامو َءاالدلا ىنءعوهاموءادتهالا نا خوهو قيقو* !اىندعوهامةيادملا عاونأ عيجىأ( عب :الصأوإ)

 هنأ ةغالاس:؟ ىقفورعمرغناو ا لا وعول ال واب عا رم راكم علا مل هلا نم لذ ةوالامقالاو ىأ

 (ىنعيى ءداهانر هاطان) هانيمةراشأ ع ءمىأ ( هنا هطرع سعد ىف ليقول طالارنع هن فهد قال مهلاصالا ليد -ىلعهل الدلاد> ورهظ»ال

 (مق“ ته طا ملا دونا :او)مال_ااوةالصلا هم اعهعد قىأ ( هاىلا«:لاقو لسوهي ءاءىلاعت ”هللا ىبص ىننلا)اههب 05 اهيديرب ىأ

 لدتىعملاو هءئرقاكوعد اىأ

 ريما مو ةحست قكد

 لا * ين ا
 مل و هيلع ىلاعت

 يدا ههنوكي ف وصوم
 ىفاثلا دما صتخشهناالا
 ءاعدلاوةلالدلادركثوهو

 ىنعماب ص: ىلاعهللاف)

 ناىق.ةوالاوهو(لوالا
 لاق)ءادةهالا قاكءأشي

 . نمىدبتال كن اىلاعت هللا

 ناردقتالىأ تدنح]

 ةيادحلا لومقهة قات
 در_ع# كةفيظواعاو

 نك-!و)ةلالدلاوةوعدلا

 (ءاشب نأ ىد_هيهّللا

 لوم# و ةناحالالهقيقو“ 5

 ةاالدلا ىحتو) هي ار

 | دقىأ أ(هريغىلعقاظي

 هنأحس هريغ ىلء واطي

 ةيادحلا لامعتسافىلاعتو

 ىعلاب ىراملا ى-->ىف

 نييتءملاةداراو هومعالا

 ىعملابىلاعتهداصتخاو

 هرعت ماض لوألا
 ىقديزاذلو ىلاثلا ىنءملاب

 هد اء ىلاعت هنا ىل_ص

 ريغالىأةلالدلا ى .عع1سو

 هوما ىلاعت »ب هد 17 نهو)

 ةرهسلا ”*ي ىأهرماب ىأ ( هنذابهللا ىلا يعاد وه: فلاقو د قحلاقنر طىلاى والا 50

 مدع نءئيشانلا طا#| نم كاذريغىلا لوصالا ءدعانال ىفنصملاهرك ذامزاو اعفالدابعلا قاف
 152-3 ناعمأ ماىلاةراشاه- هكون دما ىفاعم نم م (ع يا لصأو ١ هللا هجر ف صحار دةيهمكر م

 ليام_ةلاوهوىدابتلان الد 2 نطو عرس اذكلا ادهىن»ذ(ليملانم) ةغلاهطدأ
 3 اهةووجأم اهنا (ليقو) ل اهب ىأ نمذثا نمب ىداوت :ل-_وهيلعملا هللا ىل_ص جب حث دل ىو

 ىع رش مث بغارلا» اضتراىدلاوهوىذعلاةيداملاواّممدقدلل شح ولا ىداو ههنمو(مدقتا ن ,م)

 ا ع 25- _سوهراعملاعت هللا ' للص ىنن !!ىلعهقالطان ا 1

 اوةقااى ةأع | لعن الد, نموسالا ن مند ردا 0 ار كر

 هللادب ربىأ ( ا لاتمام ىنعب) تققوىأ 31 فاقتلاققى داق تلة

 لاقو) هاك ه_:.ادهو سند لك نمهراهطا 30 11

 وعدتول ادتىأ( ب اهىلاعت اطل كلا ,ا طخ( ىل ادد هررا ها | ,ت

 ىلعوةر وهسشأ اى هد لعاغالابذ 1 .مهنءأ رةىلعاذهو نيرادلاةداعسىلاةلصوملا قد رطلاو مالسالا ىلا

 ىأ(هنذانهللا اىلاايعادو مو هدم ١ عىل اعت هلنا ىلصدناث وهةحىف ىأ(هيث لاق دز هللوهةلوها

 لوالا ىفرب_ءوةزاجالا فور دالك كلذىاروهمازا# لمع: نذالاوهندار ادور ست

 ىف هنالد_5ناعأبال د كه :اعلاىف نكي لال هطاخاذا!دك هللا لا, باطل اًةءيصت هنوك- اهل هلوعب

 ص: امام ةياد-هلاىفاعمناىلار اشأمنيةاعت 1ا رباغتل هع والا ةالهح والقههصو وهقح

 ءادتهالا ىاذي 0 هلاوهو (لو الا ىدملابة اد هاو 0( لاةؤءري_ غىلعو هيلع واطد اما مم و هللا

 لاق) ى هللا اذهب سوه اعىلاعت هللا لص ىبن ا ع ق :اذإ و اوسهراعردقب الهئاؤ (هللابصدخم)

 لادلا نك (ةلالدلا ىعبو )هتف ٍةو'لدربو (ءاشين 00 اوتد.حأ نم يدل اماعت عل

 سوه-ماعىلاعت هللا ىل_ص ىنااك (ىلا تورم غىلعىلاعا) قب رطلاةءاراىهواهحت ةوةزمهملا

 بلاط ىلأىف تار تدم> أن ندى الك اىلاعت هلوقو م-ممةلالدلا عوقواءا ماعلا نم-:مؤملاو

 همالس ا ىلءاصن رح لسو هيلع ىلا هتدللا ىل-صن اكو لءةأكه عىلاعت هللا ى درهعسامعلاىتالد- ع

 لهج وأ هدذعوهزلا دن عاهب لل جاحأ ةماك هلل لونا ا 1 كود

 تلطالادع هل ءهنالاءامرخآن ا ةسباطملا ل -م نءعسغرتأ هلاولاةو سا ر-ةد.دان-صو

 طاف هدردتو ل فدي و ةخافات هنانولوةءةعي_كاو هناالاءل_هتازند

 نمؤاا) اع لو 4 2. ١ءىلاعت هلا ىل_صدا 6 للا (قاع هئامسأن مو) تشيل هنا اول ةو

 هل 141 تال اوتكام تماما (دحاو ىعع) ىلاعت هبا ا (ام-.هليق نددهملا

 ىأ (ءد-_عوقدصالا ىلا عه ة>ىف)لوقلا اذهىلع(ن ا ا لل ولو ملل ن2 د اردن رم د ين ا ايل هتروه نم ةلدءملئاقلا اذ_ه

 حتشت دقو ةيثا ادأ| مملارسساكي (نهيهملان | ا 01 ير ب است دسا تقل رشا مما دك يملا

 ريغصتلا نافع ءاهلا,ةلدبمةزمحلا ناوريغصلل ةءبصلا نا ن ,ملدق , هن ءاربعمع ا ىبماذهو (دحاو ىنععامهىلي 5

 ملهم #ءلعاط ؛احوهيلاام. ةرراص | ذك ىلعنهيهن اذ هملانا حيمعل |ةريمك- | ىلعلا فصول مسا :هريغريقح-لل عطوئىذلا

 نمهالا ى-هعوه ليقو وءابةيث 1 ١ اوءاهىلوال ا هروفات تاق نم ومهلصأ نا لع ولان مهرعغ ل نمآ نمدحاو امهانعمنا لاعيدق

 مدعو قدصملا يىلاعتهقح ىف نموثملا ىنعفإ نئؤملاوأ



 لل رب ثلا قءاح كى« أمه نماي ”دلا و مهل عو ءامزحنملا ىأة خس: ىف اك .داعهدعو ىأ (هدامع

 8 مراه عالم :-زعاأوهد» .عرصتوملعم قدص ثا داى اك معالاو 'ءاأب 1

 نمدع»ن م كلذرم- غىلا امندلا ىفزيزعلارصتلاو ةرخ الا معنو ب اولا نما ءث دلا ىف( هدامع) هد عوام
 ضرالاو ءامسلابر وة لات قا نم هلاوام قدص ىذلا ىأ ( ىلا هلوةقدص لاو )داعيملا فاذال
 نيمزتلمم- وقى نيةداص مهلءاحوأ هولاوامقدص» ىأ (هلسر و نينمؤملاهداعا قدصملاو) قو هنا

 ريغ ماللالوالا ىلعو هءاعدللا اودهاعاماوةددلاحر ىلاع' هللا لامك مع دو هعو مه اوقأ ىف فدصال

 ثيداحالاو نآرقلاىف ه_سعن هن هللا ىمس مسالا اذ هّنا قرة و ىوةللةدد رع ىنا هلا ىلعو هدئاز

 ةغاوق كالذك هناققد- صمىأ 0 مول !ند ءآنموهوذ-هالا ه-ءاعتعجأو ةحردصلا

 ىنلا هانعملق ةواملط ف ا دال ىذلاو ٌ داءع ع نمؤمقدصمءأن عمى. ء :اذه ىلعو ملامعتسا ءبرعلا

 رعاشلا لاوهءاذعءايلوأ نمأب
 فعلا و لسفلا نوكلت نآ كر يع يسرا تاذقاملا نمزلا

 اهو> ولم ها قد كلاب رسقام دهد ىناط#ل ا لاقو هدعوقدصال_ءواذاهناءان عمك اا لاو

 فد_صن هتارخ ”الاوةرخ "الا ب اوتوامتدلاقزرند مهءذمضاع قب وهدعو .دامع قدصن هنااهدحأ 1

 ا هأوقب 6 1مل ةد)ىىد .عنطدذعانأ هلوقك مهلامآ الو نم :مؤملاهدامعن وذاع

 نيهارملا هتكحو تانئاكلاه.تةطناسةدصف انأالا هلاالهاانأ ىن' ا ىلاعت ءاوقو وهالا هلالعنا هللاده
 مهلك (هدابعن هوما لوقو هاوقوقددصتلا ىب .ةءنامالاع نمهنا ىلعهءأك اذهوه" .هرأق قهدم>وت نم

 نمورح ”الاىؤني:ءؤملاو)ديمعلل مالظد كب رامو هع هعزرنتل ) هملاظ. نءايندلا ىف) مهر كوم مموم

 نموه اذ_ه ىلعفنامالا ىطءمىععف_صنمنز وبن موملوعقمءدابع هاوق ىلع فوطعم( هءاذع
 ىنعم نيام دعب م مالاك-ال 0 ارهنالة مت اذ شصلوالا ىلعولاعقالا تافص نموه فو ادض نمالا
 لعيقمهنزوك (نم-هالاىب 5 ؟ نه ءهملاىل- ء* و١ لاقفءانعع هنا ىلعز معهما ى«منايسق قى عرش *؟نموملا

 صضءدىفو رك ذاك ني-هالادأن «.وةدئازةعومضمىوالا هميمو نوم هإ_صأوعاههيقّدل د ءمهتزمهو

 8 ةدراولاهثامسأ ع نموهو واهم ذوخأ أما هتدامىنءمدارعناالا هان ايعطن نموهو مالا ىععخسلا

 قاطأ و سابعلا تدب ىث قايناك ىلا «تهريغ ىلع هقالطادرو ومالا هياعتعجأو ثيدحلاو نآر علا

 قعاح كلالوققهنعهللا ىذراضر اركب أ ىلع

 ركل اوفرعلا ىلعىلاّدلا هئودجم د6 هم , لع سانلا مخ ناالأ

 رغصم ىأ(هئمر هدرا ءامعرشلا ىفسنل هناالا هءئمسادح[ ءنالراصحلا نب ءالاقوهركذي لو
 همايالا هريغصت ز و كال ىل اعت هللا ءامسأنالهنعبوغرملوهنابدر هناالاةبدمنبالوةو هو نيمالا نم

 ءورغصفهريغصت زو < ام.ةءاحاكا هناللمانالا ام هرغص) ةدوي وذ »ب هلو ىف مظعت :الءاحناو ريقحتلا

 ريغصةاابصخشلا م.ابذع: لإ © ريقحتا|نمىتمي>تلقام مد#:ولاوأكمهمافطات
 ل_ءاف مساوهاءا واعاطق امية كلذز و القمال_لاو ةالصلا مييلعهئايدنءامسأو ىلاعت وامس امو

 ىلع ظافلأ مهمل اك ىف ءاحدقوريغ_صتال تل وردي دو مغيضءايك هيفءايلاو نويهموهف نميهنم

 رميجمو رابدالا نهةدحو ل ابرعدملاوا ضير طوب لاقي وراطيبلاو هو رطيءمورطيصمورطيسك هنزو
 >و ةنويه نوم نءءهلاقي الولف هلدربإو فرصتمري_ةرداو لان مءانملا اذ-هو ليج

 رهازل ىف ىراش :الا نياهرك ذو هاةياعرلاو ىلا ىلع مايقتلا ىنععةنميهملا ةغللا ل- هأ ضعد نع ىلا طل

 هللادجر فن كملاهرك ذاكنم- مالا ىنععهنالوالا هع ةرشءلاوقأ ىلعءامعمناوفلتخاه ترا ارغاو

 هد_ءوانتدص ىذل' شدا اولانول

 ئأ(قدصا او).دحوبازحإلا

 هبصخب ( قا هاوق) هتاذ»

 نانا ه]تعنهنا ىلع

 هنانآى4تاغأا هناماك

 بر دال مانا م

 3 ضرالاو امش

 هدامعل فدصا اوأى ا

 قراسشأ (نيدنمؤلا
 اوةد_صلاحرل» زيملا

 ها هنأ اودهاعام

 الفلات ثيح(هلسرو)
 ةدعو لعل هلل ند

 د_>وملا ل-قو)هلسر
 هللادهش هاوقي ىأ(هسفن
 هأوةووهالا هااالدنأ

 ا
 هع صب ع نموموهئانأالا

 ا لَم درا ه8

 كمت ملأ 30 2

 او ا
 دعب اهديدشثب ة>-سذ

 هدام 1 را
 ىأه-يلاة->احالام

 نامالاو ن-مالا ىطعم

 نمايندلاقهدامع)

 نع ههزنتلىأ (هملظ

 نمةخ_س قو هعو5و

 رس غق ىهو هم 3

 لد [كهدابءمومعلاها<
 1 صاوخ فل ءهماع

 نبنءؤااو) هلوقد هيلع

 (هباذعنءةرخ الاف و

 داخغا هباذ-ع ن-هىأ

 ناف هدد ا

 ني-هر ركل صدأ ع عبام

 كد دان
 1 يي يل

 1 : ىلوالا همم هدا ربنيمالا ن «ىأ 0 ا لوقو )نيلماك-ا!نينموثلاب دارأوأ

 نأ م هلصأ نايلع نموا نمل ا .ةأم ىلع رخصمهنا باو صل |لبهدب رعلا يق قهحتمر غوهو ىكدلاهرك ذاذك نين



 ىوقحما ن نءهنىواعتيامأن مدقدقو كايهو لاباوتاريهوتاهءاوفار هو قارا لءقاكااةنامق اع“ .اماريثك ذا( ءاهةزمهلا تماقف

 0و 6 الرع هقلاودلابىأ(نيمآ هقع فاىأ( اعدلا ف) نينمؤملالوةىأ(م وةنال.ةدقو)قيفوتا !ىكوهللاو

 ةروشلا حم هيما ى اطنالالاقو لمأت 0 كب هيأ رهالظا او(ىلا اعتهللاءامسأن ما مسانيمآ

 اذ_هنا ى-تالوى 20 | بحت سانيمآ أن انهو ىاطت الا لاودهاكم ن نءذلذىوراكىلاعت هللا ءامسأ نمسا هنالىأ لد اءءللوهو

 عم برعهري- عالو ىو مساىلاعتا» ءامسأ سدا هنالعصيالاذهو برذوتلا ف ىدوذلا لاق ىنبملا قنلوق نيب ىنعااىف سيك رث

 رة ااا كا اوت هةنسوأ هأوقو لاقمت ىلا هركذن ات ءرطلامدعدقوةرئاو*هةئسوأان آرقال تدشيالىلا عن هللا مسا نأ

 اداكا ؛ نيمآدور وناق كالو ىبتتالاملا# < لمجهبانا هلوقىقهرك ذداح" الاهيلعهقالطاتدش . اتق رم ماعا عزه

 هللا لا لع ف ماحس ةقسادفأر ١ن الا ادارف ءادروام ىنعم 1 عجرابت ”ءانارتاوتمتدش ناداك ل“

 00 دقرعت لا .ل_عأىلاعت
 : 0 7 : 0 نيما تدد+ اندرو 2 ل | كد

 ل هنموهسهنأ لهقام4- ءدرن الع هير عم ضو روم كي اهنر ايعدم هونك نيمأريغصت ه.اهدارع ال همر هنالوقار هبا ع دل بايع يصور ل موو هما تراحم د هوتاع ما يشمل ادار | سعب تلاع بو تا ساق نمومىلاهنمرمم دوعن نازو< ونهومرغ_صمنمالان هوهفالاوهءونو هدام زن هىأهنم اعلا

 رغصمهنا فدصملا لوقو كنهكناىفو قاره قارا ىفاولاتإك اهمم أ اهمنال(ءاهةزمهلا تباق:)

 [(مكني:ءؤملاهدامعن اا

 ىناريعلاو ىدع نيا ءاور
 هرب رهدأ نعءاعدلاو

 ا

 ةدئاز هوايقر اك لل امم اوما ىلذدل اذا ثول_ءجوهئابدد_ثنو هلوأ ذي نيمأن يمأربخ تأ

 م.ارص# و ا (نيرمآع اعدلا ف مو ةنا ل ل و)لا الاه نزع [عجار :1 ذمرشكس ل

 م-اهنا) دوا لث اهو نيمآ لاقاذأ ن .مأو بر الوأ لوقاوأ س ح" 5 انعمن س4 لاق ةهمودهصك لعذ

 تكا تكل حسمت ادله 1ءررضأ ليث نك 8 .(ىلاعتهّلا ءامسأ نم

 تبغارلا لاقو ىمم م ءاهللاءا.سأىف سل هناء لورق نباءدرواقلأ ةينا كل تاديأوءادنلاةزمههياع

 ىلا رم .ل.ةوىناريعهنال_هقوسحت سأهأن عمنال هللارم مض ه؟ هنادا ارأكلذب لئاقلا نا ىلع أن ع

 00 او اذه ىلع هعدقم شي ليقاذإو هللا سناك اذا( ند هوما ىعمدانعمو) لص ءءالل ف 0

 ىأ(د ءاكلا ىندع نهيهملا ىلو ةو) هاوةبهيلاراثأامنميهملا قىاثلالوقلاو 5 رسام !اقلصفقم

 ح.بارلا وز دل هوثلاثلاه-خمسد رقوتدسك ات 2 :لك ىلءده-ثىذلاو أمك امل

 ىلعلا ىنهعمنا سءالاو مهلاعفأو مهلاوقالىع لاوأ» هريغ ديرب ىح مدعلان +تادوحولل( اظناا)

 هلاقىلاولا نماثأاو * قد_عاللا عباس |او د هل ةاممسيرق هدهد نير |[ سنام !|و 0 ىلاعت ا

 ا ءامسالا حرم ىف ملاك ه-هكوسي .ةرلارع 'اعلاو © ريبزلا نيا هلاقىغاسقلا عم ع و د 2 هر 1

 هياعىلاعت هللا لص ىنلاو) ل اقف كاذب سو هيلعىلا_عتهتلاىفص ىنلا ةيمسن ا ال

 نمايناعم دوج لن اواياللا مس ااه دل || ءامسالاه ذهبت ىم ىأ(ن موهونو- يهون ل

 ىلاعت هللا ىلك كيوتسل نسا رقتناكوءامسلا ف نيمأو ضرالا فنيماليفا ثددح ةداهشدهوجولا لك

 أئم أ ىلاعت هللا هامسدقو ] نمدهملار هن ما راشأ ورم اك نيمالاد- 0 1 م طا كل

 ىلع نيمأو هرم عاطمىأ م دقت مال_بااوةالصلاةيلعليريجةيدار القنا( نيءأمث عاطملا؛ 0
 لامعو دودملادد_ث

 | برعلا فئاوطوةكم لهأن بي (اهدءبوةوبنلا لبق هب رهو نيمالاب فرعي ناكو هكا 1

 مم ءاوهو بحتسأ

 رصقي ود-؛عحسقلا لي

 ىف دروورثك ًادملاو
 0و لالي لاو ثددح

 نس هيو ة بالنا

 الا 6ءا رةدعب ىأ

 مالكلا لعاو:الصلاىؤ

 لاق ىءملاوابولقمعقو
 ىل أ هذ هللا ىلص هللا لوسر

 نيمأتلاىف سو هيلع

 نوم' اب ىةبستاللالبل
 سو_هماقلاقواذ-ه

 لضفلاو# هانعمو) لم أدق ىهتنا له انكالذكوأن كيا قو مك ذكو [ب جتا مهللاغا :عم وأ ىل ء! هلزاءأ 0 نءمسا طيسلا

 ليةو)ةكرحلا عابشا نمادلو:هدملاز وكيو عدبملا ره .لا نارك ن مثالا ىنععارو صم نيمالا د 0 ءوناا ىتعم
 ل مهنعبزعبالىذلاملا ءاادقأش !اىب :ءمدا| ىعملا قرة ن ءهانمدقام ىلع ى: :ءملا ةهح نم نءؤالرباغموه" (دهاش /| ىنععنهيهملا

 م- هاوحأ هدا.عل انوا أو يندم واولاواظفاملا ندع وىأ( ظفاحاو) رشوأرمخ نم تدسك انكشف: لك ىل اعءدهشم ىذلاوأةرذ

 بلاطو ةنامالا بحاصو [نوصمو موصعمىن :ءبنومأىأ(نيمأ لسوهيلعىلاعتهللا ىلص :لاو)م هاوقأو مهاعقأ ممل ءىصخغلاو

 دنعىأ (انيمأ) هللاىأ(ها هسدقو)نمالا ىطعموأ قدصمىأ(ن ,مومو) بن ر ةوس.ةرودهاشو ماع ىععىأ (نميهتو)ةنايدلا

 4 لهاا ل_هأنببام ةىئأ(مال_اوةالصلاهيلعناكو) ن نيمألا ليرعج هدارملا لدقو (ندمأم مع عاطملا )نب رسفملا ضعي

 «ة:ايخنعهاياهنا حبسهللا ظفحوهةئايد حو طوول ا |( اهدعب و: هءومم :!!لقد رهشو ني مالا فرعا)



 كس ىوتدا مث) مال_بلاوةالصا أه ءاعدح دمىاها نأ تايبأنمىأ( هلوقىفانمي همز هخ سوك رعشة ىأ (سايعلا ءامسو)
 قمار السان اوفو ىوتح ل سءافهناىلع عوف ةرم نم هما ىعمو ىممهنأيد رمدقو (ىطن دلاا,مدءاملءفدنخ « نمزمدهملا
 تيعلابكرخأق قوه ,ه> هلا نودي ةخ قوريغص اأن( ىد“ هلا هلاق) ىلاعت هللا هيدار ١انوكي :(ن: .4أااميأايدا رمال يقو) ماقملا اذه
 نكل ريغ_صخلا ةسح ةىلا بو -:هه.ابىفاسملت !اهءب حرص دقوةبد“ ة نب لم نيمهّللا دبع د وبأ مامالا هنافلوالا ر هاظااو ىفاقلا لدم
 ىنيج لوقتاك ينقال اا ةمسلاو ل كلا ىمسام وةمد :-ةاهريهدتوةبتقاعدحاوءاعمالاى هه ىاتقالا نأ مصالا نعى اطنالاركذ

 3 حتفو ادلارسكبىرون.دلا نعود مت هريغو ىرهولا نءءاكح ةنيهجف
 اهني

 هراهظاو ىلاعت هللا يده :تلذت 0 00 ءازعالا تيت ]ا 4

 ىددو هرقأاملهنا لاق ى م نا :!!ال لو هيل عىل مت هّللا ىلص ءالاعت هللا ةيمست ددصد هنا هيل درت الف
 لاح ريدي خال بدك نيسح بعك ل وق ىفراكاضرأن ومأمل ابى .سوىلاعتهللا نذان هنا ىلع ددب

 الغ واع َنومأ ا دل هن وراس *اكنومأملا اهم ءلاقس هةلاهح

 ىلاعت هللا ى .ذر ركب ونأ هيدار ملا لن نادل هللا ء اثنا نومأ لاق وهي .ا ءىلاعت هللا صا هعمس أم 8

 هعسلط اد معنا (ساب ا :نء مولان ل_بوهيلعىلاعت هللا ىلصهتيمس نيدمثهنع

 1 هه: ىود مادرو رش عم هأ 2 دقىذلا رعشلا ىف( هلوقىفانيومهرعشف) مال_لاوةالصلا هيلع

 الولد 0 هما اهيأايدار ا .ةو)هرطؤافهحرش مل ةنو( قطنلاابتحت» ءأ ءلاعفدن+خ 33 نم منميهملا

 ادعو .اهلاق) هأوقب هلئاقل هوز عد هنمرمثو ىلا عت هللا هجر ف خصما هضرعوأمسأ ن نكيملاذه

 نمت ءاعوْن خماس وتس ةنس ىف ون هدح هسكقل ةمس ةرووشملا مامالا ىداد هبل ىروني دل ةبنمق ني إل

 اود هلينق هشقل نونه نواو هنيع ركااد_ع (ىريشقلام 3 أ اون" ؟مامالاو) ةريثك هقيلأتو

 ىو هيضتراال ءادنلا فرحري دق« عما أر بد## وك «دائم ءاللأب «فرءملانالم- ءص اك هنالدضرع

 وق اك كفل اولا عاهل لان قامازه.٠ نمل و

 لوطأو زعأ هام محك 02 انلو ءامسلا كمهئذدلان ا

 أهاوحّالةةدلا هذه لثمو ةفصةفصلا ةقصنالهجو غاد أ ىلع :!ةعص ناك نم.هملابهفرشوهزعأ اذاو

 ىأنءؤءهان_بوهيلعىلاعت هللا لصدق_صوىف(ىلاعتلاوو) كرغا!لمتحتالةرهز هناق ملاكا

 مل 9 نعذب ىءمهم مدل ماللاو مهول هملعل( قدصن يأ نم" مؤالَن مولو وهللاب : نمد قدصم

 كلذهغلي اذا اولاووار ك:مارعأهةحىفاولاة أس سو هيل ىلا عت هللا لصدةح ىف تازنن" الاوةديزموأ

 ىلصلاقو)لان هنن كنريخنذاوهلةىلاعت لا :ةهعمس ام لكي قدصن ىأن ذا هناقرذ عنو فا

 ىأت .هئاذافءامدلاىفةنمأموجنلا ثيدح نمف :رامادع(ىاك المخا نارك وي اءىلاعت هللا

 بهذاذاف ىتمالةنمأ اأو نودعوبام قانكأ ى[ت ده ذاذاو ىناكالة_:مأ انأودعونامءامسلا

 الوتس ؟اذلوا قاعتناو ا انقتقو برق تءعفراذاموجتلان اع نودعوبامىمأى أى ادكأ

 هباحتال نامأ لو هي اءىلاعت هللا لصوه؟ةغا لا برقىلاةراشا سو هيلع ىف فتنلا ىل-هتئعبدنع

 ةد-صقك كلذعو ةوأدعب اهللا افون ؛ ذافنتقلاعوقووم- معد مهبل ؛عوقونم مهم ىلاعت هللا ىذر

 رحملاو رمل قداس ةلاروهطن مسانل] ناسأ ل_سوهيلعىلا هت هللا لص هراحصأو نب_سح او ىلعو نامثع

 ترا 2
 ناك تناكلا بدأو

 قع نءامثدحو

 متاح ىنأو هن وهارا

 ةقطااك وينام حبلا

 ةريتكدلا فدث ا 21

 بئار_غاجن مدعم

 ب رت نأ طع

 اهنموثددلا لكشمو

 ءارعشلاتاةيطوراتلا

 تسة:سقو كلذريغو

 ىلع نيتثامو نيد. -سو
 0 .1-خ نبا 2

 مماسقلا وبأ مامالاو)

 نزاو-ه نيا ميركلا

 نيس سو ست 4س

 (ىلاعتلاتو)ةن امعدرأو

 نءون) هدأ :ق-ىىأ

 هدوجوب قدصي ىأ هلل
 همرك نعهدنعدهاش أل

 نامالا نا ؟'و قدد_صةلاودوهثلان ابا نءبف قالة دن رم ماللاو مه_صواخم مهملعت مهقد_ضن ىأ (نيئموثال نموت وز.دو+و

 رقكلا ص.ءةنوهىذلا هللابويدص:لادصق هنال ماللاوءابلابىدعليقو نايانا نا طا ريسغت ( قدصت ىأ) هلوقق قيقح:لادوح وب

 ا مؤعتنأاموىلاعت هاوث هوكومد_:عنيقداص مهنوكلمهقدضد» ونولوقياممه ل ناونينموللا ن معامسلادصقوهب

 ( ىلاصال) نيتحشفب (ةمأأنأ) ىبسعهو يندم رمام ىلع ل- تو - ىفاكىأ (لاكو)نولذرالا لعبت اول نمذأ اولاوو نيةداص

 هقنكمرح لظىفةءاعتلا تناك اذا ناالا لهالنامالاو نمالا ى طعم ىأ(نمؤملا ىععاذهف) لدعلجربابن نموهوأن ءأوذ ىأ
 الجوأنز ورداطمر هنالالصأ د وهريغو فر عج ةرربك نيمآ عى < دلا لوةامأو نينمآ



 نءئئااءانعمو) لاوأذلو ةهازتلا و ةراهطلأ وهو سدقلا نمةغلابمةعي-دعاميو فاعلا ذرب(سو 2-2 اىلاعملا هسأ نهو]

 هانعم لأ ةيدقو ادبآثودحلاتاقص نمىأ ةمالعلا ىهو ةمسعجنيسلارسكب (ثودحلا تامسن هرهطملا)الز 'ىأ (صن اهنا

 ثدبىهسو) كلذءاروهللافكلامب رطخام ل _ةألم_عقدروصتم وأ ل-ةعدب طر وأم_هوهليخ: وأ سح هكرد نانمارعملا

 1 وهودر وام ىلع ىأ(سدقملا
 لعافلا نايت ىلع عوقرم

 رد_ةم ىف الوءقملاو

 ىل-ةثومر و-هظا كرو
 تدب ىمسىأ هزار م

 سدا تدب سد. ا

 ناب ىادنالا مز>و

 هنأ ىل-ع تبصتلاثدب

 ملا
 متاعلا لوالا لوع-ُةللاو
 نكمسم ل_ءاغلا ماعم

 ته: ىهسو ىأ هيف

 سىل-ةملاثدب سدا

 نا ىنسالو ىحمنا

 لوعفملان الو أانرب دقت

 ير ف د ايفر
 لوعُمّلَأو ةاذق هنوكسا
 بسنأ تاثااب لوالا
 هال د مسجلا“ وكت
 لودحلا ةغيصب(رهطتي
 نم هليف) فانتي ىأ
 ديعي هنا ىبعءاني(بوئذلا

 هنهو) بويغلا مالءهيف

 كى (سدقملا ىداولا
 ىءىوهونآرةلا وف ءاح

 وهو ٌكراملاوأر_هطملا
 (سدقل !حورو)رهظالا

 سدقلاحورهنموىأ

 ىفاتوك-_-ولادلا ضد
 ليغ ابار هلع
 هاندنأو تاغدبلا مم نيأ

 (ءايدنالا بنك ى عقوو) ل ربجمانيوةىأاهنوكسولادلا مضي سدقلا حو رم

 تد.نارهاظااواففئعلادلا رسسك و ملا مشب ليقو مملامذوةددشملالادلا متقب

 | لد_ءعلج ركةغلا.لاةنزنوأ نامالا عع رد_صماهمضوةز مهلا عاب ةنمأوكالذر وهظأدءاو+هذاذاف

 ىمتناهءنءوثد و نيمأود_>أ لكي ىثي ةنمآوةنمأ ل جر لاقي بغارلالاةهريغو د>اولا ىل عقيق
 هركذامعاو د_>اولان عون راما الرهاظلا فال_خ ظذا 4 اوهونممأ + هنوك و ساسالا ق هوو

 هيلعىلاعت هللا لصدتيمست ركذ نم هدلصد وهاسعجراخ هنالل بقال اد. أت ىلاعت هللا هجر ف نصملا

 ه_.اعىلاعت هّنبا ىلدهيلع تةاطأ ىلل (ىلاعت هثا هسأ نمو) لومقلا |1_هنمسداذاهلن ءاوسأب مو

 رهشالا ف فاقلا مضر و هوةغللا لهأ قاف ارةهازْل اوةراهطلاوهو رسدقلا نمةغلابم(سودقلا) لسو
 الارومسو رونثكلوالا حوف ملوعف ىلع ما لك واهب رقوه-يفةغلو هواهحف سسقالا ناك ناو

 ىطرقلامزاكر هاظو سوداق هالوقت ةماعلاو لطسا] نيّة > قي سد_ةااه:مو سو د_ةلاوحومسلا

 ى-ءملابةداسملاه ذهن هىأ(هبسدقملات دب ىمسو) امي: فص القدرات آوهنامالعىأ(ثودحملا

 مدهيقءاحو رهطلاوهو سدقلا نمىه.مردصموأ ناكم ماعحرع هيرب ف فذ سدا تدءروكذملا

 لاقي ولعافمساةددملالادلا مسكي ءاحو ريهطةلاوهو سب دعما نم:ددكملا لا دلاو فاقلا حتفو ممل
 (بوتذلا نمهيفرهطةيهنال) مدق دقو ىفامركلا هلاقةفاضالا رهشالاو ف. صولا, سد: ا تدبلا هل

 نيناميلسنا -و هيا ءىلاعت هللا ىلص ىذا | نعع كدا :سابىلاسألا ىورو همم دايعلاو هبراب رب

 المو همكح فداصن كح اثالثالالخىل اعت هللا لأس سدا ثدب يبا مالسأ اوةالصل ااممالعدود اد

 مود هتيوط+نمهج رك هيثوال_دلاالاهر هم الد أس دقات دب لأ الز اوهدعب نهدحالىغ ك1

 هللاىل_طيننلادج هو ةبعكلا ىلاد_ثاكىطملاهيلادثتاذلو مت: كلذ عيج ىطعأ :همأ هتددلو
 هيلعىمومهيقهللاملك ماشاانىداو وهوىوط ىمسملا (سدقملا ىداولاهنمو) مل_سوهياعىلاعت

 اًضأ ةسد1لا ضرالا نموهو هيفهمااكر وهطدهفرشو هسدقىلاعت هللا نال هن ىجس مالل_بأ اووالصلا

 راك نوك5 مدون يتوضد( سدقلاج ور]هنم( 9 اضأ دلل ابدا, سد ةملارسفدقو كرامهرهطموهق

 نمسوةئلارهطباب هإوْرْما سدقلاح ور هأرن ىلد ىلاعت هللا لاق مال_ىلاوةال_صااه.اعلب رمد وهو

 ص.ءدقامو عيهعااوهاذه (سدقملاماللاوةالصلا هءاعهثامسأ ىق) مهياعملاعت هللا دنع ن مةلزغملا

 رهطااىأ) اةلطمسودقلا قول غى-ىفلاق«ناز وال هنافخسانلا طاغقنمسودقلا هنا نهخسنلا
 ىدعوةو صرفولا# رفغمواهب سن دّدلا نم سو هياعىل عت هللا ىلد هل ىلاعت هللا ةم كل (بوذلانم

 كبد نم مد_هئامدتلا كلر فغياىلاعت هللا لاداك) سو هيل ءىلاءتهللا ىلد هل ةبتنلابا مذ ىمداهنم
 ةرفغملا سدسءنال ب. طوخو هنايب أ كاهن مرخات امو شمآب ونذ نم مد-ةئاسدارملا ليقو( رخأتأسو
 ريهطتلاراع_ثال هرخآ اذلود_عبلا ملا واهبمقل وهج ءاضي( زيتي وب وثذلا نمدن رهط»ىذلاوأ)

 عستاو لوهياعىلاعت هللا ىلصهعبتانمزالةيدبسءابلاو هزعاني ىلعتم(اهنعهعابتاب) هلوقو عوقولاب

 هعرش
 11597307: عج و جوج رج وس جي 7 وج جوج مج عع ب

 ىفسدةملا عقوىأ(سدقملا هتافصو هتوع'نايبفىأ(مالسلا وهالصلاهياعهئاوسأى )اهذعب وأ اهعيج ىف ىلاوماركللا ىأ

 ىلع ىأ(رخاناموكبنذ نهمدقتامهللاكلرفغيل ىلاع”لاقأك) بويعلا نهأربااو نعي ( بوثذلا ن هرهطملا ىأ ) هتامسو هئامسأ دل

 بويعلانءىأ (اهنعهعابت ابهر: وبوثذلا نمهيرهطت:ىذلاوأ )بدت: كلذ عوقو ضرق



 غاونأ تاماظنمىأ/(رونلاىلاتاملظا |نممهجر ولاقو) مهثعهرودص مهي قياالامممدرهطب ىأ (مهيك زي و ىلاعثلاثأك)
 نءىنءللا اذهدعب خالو نيقيلارون ملئضي وهنهللامهيدوماعنيدلا فةهجشل|تاملظنموأ ركشا او ناميالاةدحو رون ىلا ر فكتلا
 هعابتالتعتلااذهنوكي ناه_ةممزا ةلوةنمهناريدقت ىلعو لوة:هالولوةعمريغتةلالدالّهل الا ىنهعلوعقملاةغيصناقىمملااذه
 ىأ ةمجعملالاذلاب (ةميمذلا قالخالا نمارهطم ىعياسدقم) مالءاوةالدلاه-_لعوىتلاىأ(نوكي وأ) لوبقرثك أ

 قبسام راقي ى-هملااذ_هوةخ ىفاك ةءادرلا ى_عمتءاندلا ىف زم لاءإ_صأوةيت<ئلاءايلاديد نب (ة- ئدلا فاصوالاو)ةمدرلا
 هئاوسأنمو) رئارسسلا بودعو 1 رهاوظلاٍبونذ نهةراهطلا هىدارملا نال ب ونذلا نمرهطملا هلوق نم
 20020 ا صتلىصدتفت؟!ات؟ٍبتابتبلا_ ربل 222222272022272 يبل

 ءانعمو) رس لا

 هناذب ىأ ( عتممملا

 رايثعاب (بلاغلا)
 ريظنالىذلوأ) هنافص

 رب زعنالق هل وقنم( هل

 بابرأ را ةىقد حولا

 ىدءمو-هودوهثلا

 زعملاوأ ) عبتملاع.يدبلا

 ىدعع ل يعفو هث(هريغل

 ىدعمعيدك لعفم

 لأ, دقولوقىلععدبم

 ثئابخو لرُشلا نممهرهطد( مهيك زب و) هتابآمويلعول2, مهنمالوسر نيبمالا ف ث عب ىزلا وه ىلاعت

 رغكلا نمىأ(رونلاىلاتامائا|نممهج رخب ولاوو) ما "الا نعمهفكءاممهملعي ؛ةياهاحلا

 هيف'لسوهياعىلاعت هللا ىلصدتترم مههللا رونو مهداشرارهتعاطو هللا ىوةثونامالا ىلا ىداعملاو
 نءارهطم ى_ءع) ل_سوهياعمل اعت هللا لص ذل اه فوصوملا (اسدقمن وكي وأ ةيحي رصن هراعتسا

 هللا لص هيانك ىيلمالىتل اريل |( ةي'دلا فا دوالاو)ةمومذملاىأة م جءملا(ةميمذلا قالخالا
 ىذل' (عن2مملاءانعموز زعلا ىلاعت هئامسأ نمو هنمريخ هك رتامانهدردحلا حرمشلا فو لو هيلعىلاعت

 ناقعلا ف 1ذهلا لاقهيلا لصوبالناك اذان ز:عءنص>لوةتبرعلاو كردنالولاذنال
 1 فصخلاك اهفنأ ةثورءادوس ةزب زعشارعى لا تدنن ىتح .:
 تاقص نمرهالا(بلاغلا) هلوقر ةيئاذةقصدذهو ىنسحلاءامسالاح رشىفالقن ىطرقلا هلاقاذك
 امهندن عجناوهللاءامسأح رش ىف هءاو-رصرخ [ىعمهنال /لاغلاوأ لوي نا ها ىتبمي ناكسف لاعفالا
 زعي زع نع ىوقلاءانمم || ءاعسال ىطرقلاحرشرالا نمهفرعي طرخو طاخملا قات ى(مزخ: تعنو ىنبةحتعن نم بك رمهنا ىلع
 ىلاعت هاوقدثمو عقلا 0 ا 7 واعسالا داوم واد لع سلاعلاىالطاو أم ىلا

 ان. وقى ثلاثي انززعف بلاغلاك | الاهو ىلروان نياغالملا سنك ل: زتتلا واو هركواوبحأ هدب رامبو لاعفلا
 (ةزمااهلبو ىلاعتاقو) 0 لح جالو لههناف لهمملا ىأ عذتمملاىأن يملا فامحلامعتسار مسمداعت رحبلاطلاو

 | ىعينوكن هزعلا ىاطاحا لاو رخآ ىنع هاذه( هلريظنال ىذلا اوأ )ها أودادزما ملىء م'غالاهمالا
 (عاتمالا ىأ هاوسرلو) ْ هالثمال هناوىثهلداعبالهبأ اله ىبعزي رعل |ىنءملو ا ثيقنيعلا رسكي عن زعهةملاقي ردعلاةسافن

 تانك اروهظد ع ا ربع اوسهوشا اكدرد قرصا تىءال_ةامنارهظرب رعلاريسعت نمدعمساعو ىلا

 ف( هريغلزعملاوأ )ئد سدلرخأدويقةداب أجا حبق
 . - ْ ةّرحا اذلوهدد رعلا نري زعوهو لعقم ىنء؟لرعفو

 ةءءمالاوةياغلاوةوقلاىأ

 ا

 ىلا ا ا را
 هإ نأشلا عافتراب هللا لاو ) هلو هلداهشتسالا عع ا ذإوهرمغدس الء ديب و هلةزعلاف هزعأن مالازب زعاله.اهبىعي فنصملا

 نو ىلاتو ناس...( لاتتشي+ لالسئج ف ائاننا وشي! تلرشم الار زس رمل لات تال اي و
 هيرب هيزعثهلوسرك هزعأ 7-5 : 1 م ' : 'ب>وملا لولا ىي رطىلءهياعمللاهدرفنيمل ملا لذالابوه سفن زعالاب ىديلذالااهتمزعالا نجرخيل

 ىلاعت هاوقاذكو دن ”الاى 1 يب يللا ا يي يل

 ىل-صلوسرا ةزعلا تام اازءمهنوك ىف قكيلاةيدقومظعملاززعملا وكنا ب رش امسالا زوج
5 
 مبا | +

 مجهز ع نال ني ءؤللو َك 1 2 0 1 .: 1 0

 ارامعخ داو 7 هلءةام ىلع فوطعم(ردقلاةلالجو عاشمالا ىأ) داهشسالا لت هناو نين مومماو لو هيلع ىلاعت هللا
 0-2 7 2 تيس تسلل ب تت 5525255 مس لسلللسلسللسلا00اا0ا00ا00000000000تتح

 حرش ءافتكالا فىنميلاىقابلادبعنيدلاجانعيشلاهمدارأى اعمل لاقهناىاحاركذواذه 2( ىف افش - هه )

 صرغلاو ى-:لل صاص ةخاال_ةم-هابا فطعلا لوم نءنمولل اًضء[أف صول اذ_هنوك.نازوكلوق.نالئاقلو ه-:مءافثلا

 هناف نايبلا ىلا جات هصاداتخا ضرغلاو هاوقنا كالو ىهتنا ناكل اذهل ههراع زن فد ىذاقلا نمسيمعو هصاصتخا
 ةباحتسه لع قاطأ ثيح نموا مموةعمدحلا ةغصلابةعقاو ىعامنا ةمدقتملا فاصوالا رثك [ناف ناهرملا ضرعمرهاظريغ

 نان حالا ناكمذءرب_غنءهيفنالو هههصاس دخل ئثلاب يلا فصو نم مزليالهنا ىلعهعابت ادار فأن مدرف لكى عوهلوسر ىلعو
 هل يرح أةفصو ل: مع عطةنم مالك متذعام هيلع هلو ةوهو د هدام نا ىلع زب زععفنأن ملو سرك ءاحدةلىلاعت هاوقب لدتسي



 قي رظن هرك ذيل ناو لعثلا|1_ههل تدثأ ثيحةراعلا ليد ىلءالئراشالا ىي رطد ى-عي (ةراشلابه فن ىلاعتهللا ف ضو-ةو)
 ىلعاري ذن نيملاعلل نوكيل هد_.عىلءناقرغلا لرثىذلا كراس ىلاعت هاوق نمدخو راذنالا لءاونونلارسسكب (ةراذنا او) فصولا

 (مهرشديلال_عوزع ىأ(لاقف)هلوسرهبىعملاهدبءىلاو ناقرغلاىلا هدوعزي وكت ىلع لو صوملا ىلا عمجار نوكي ريهض نأ
 رخآل ىف( و) عضوم قىأ( ىحرب كرم ديهللا نا ىلا لاقو )ةصاخال( ناو رو) ةماعلل ه:مةجر مع ر) ف فخم اوديد كداب

 2 ةيشاعأ (هنلم ةماكب) لرش

 قىأ (اربدنوارشد*)

 ؟لا.طسرأانا ىلاعب هلوق

 اريذنو ارشد مواد هاش

 ريشرو ةخسا ىف دي وو
 هلود قاري هءاهسوىأ
 امو ىلاعتو هناح.س

 ةثا الا كاناسرأ
 وهواربد:واريشب سانلل

 لعفم ىاسعع لعق

 ارددم ىأ) ريذ#لاك

 رادب ىءد(همعاطل قال

 ىأ (اريذنو) اوشا

 ل هال افو“ةوارذنمو
 باقعلاراد ىءن ( همدصعم

 ىلاعتاقث هسأ ن -هو)

 صون ه رك اميق

 (سي و هطنيرمسفملا
 ىل!ءاطلا ىقءاعالعلو

 ىداملا ىاءاحلا قورهاط

 هللاد» ىلا ءايلا قو

 كاكشلا قوةطوسم

 د-ةو) عيمسواديسمنا
 ىأ(اضيأمهضعب 00

 نمامهنا) نيرمسفملا نه

 هللا لص د#غ ام

 قو( ل_بوميا دىلاوت
 وهف مركو فرش ةخسف
 دقو مدقت مدادورهاط

 ءاملعلا صعد لاهذقو نم رسغملا ضعي هرك ام ىلع رس ل 1 هنا-ءسهلوق ءماعل ديك ديس |يهأنعم سن نأ قوس

 مسوهيلع ىلا عت هللا ىل_ىا د_م ىأ(ىلاعت هللاهامسو ) ىس ع حسيسملا

 نمر زعئاىلازغلا لاقواضيأ مدقت اسعقدنارك ذا ىةصملا داب رب وهرب دةنورمظنلا مدعم رعلا ىهعهنال

 ءاقال و ءايدنالاةمترعوهوو دوج ور عدا موهوب هرخال ةام4 اوهو مهملاىؤفه أ اجا نمدارعأ ١

 ىلعال هللااهبهةصوولوسرللاهسارك ذمث ماكل نمتلادعلا ىوذو نيدثرملاءاملعلا نمم#”روو

 ةحاعقب ىلاثلاو هلوأرمسكبلوالا( ةراذ ل اود :راشتلابه سقت ىلاعتهللا فصودقو)لاةؤةيمسالا ىد ع

 رحوهفديز مود قب ىفرشد نمهديمعل لاوولا ذإو ه-_جولا رشد فرو. هنالهيىمسراسأ اريحا ةراشدأ او

 ظعوهقاع مالعالاة راذنل اورماك عيا قة ءىفرعسخأ نملاتول «لوالا نع بدن رثىلعدو رشد

 هللان الاون او ضرو+_:مةجرب مهب رمهرشس لا ة5) ماك م ملأ اذ ءرمهرشدف هاوقوهت ولو

 هللاىم نازوةداملادوجوبقثكب نمومح مْ يدع عملا ةمسأ ( همهم اك عى >بب لرمشدي

 هاوسو)هنيعيهدورو نمددال لوةد ىلاعت هللا هجر ىرعشالاو امة قوت هنوك ىف ىكيره] هموارذنموارشدم
 لهالاريذ:و) ةرخ الاوا.:دلا فمهرمداء(هتعاط ل هالا ,ةدمىأاريشد ءاريذنوارشدم ىلاعتهللا
 دقو سس وهط مسقملا ضعنمرك ذام.ةىلاعتهئامسأ نمو )هوو باقعلا نهمهءوس اع هتدصعم

 الصقمهيلع مااكل | مد ة:ومركو فرشوأ مل .وهملع ىلا عن هللا لصد ءامسأ نماههعامهض»د ا د

 وهدهناءارسالاة روسى ىلاعت هلوقىف ىلاعت هللادجر ى.سلا ىواتف ىف : ( هيمن ) : هيداعال ةجاحال-

 لاوونآرقلا نمعض اومةعد راآؤدر هدقوىلاعت هللا ىلع دوعن هنا هلوةقريمضلاناريصملاعيملا

 ىلص هئامسأ نمنامسالان اذه نوكمف !سوه.لعىل عت هلل 1 صىبغل !ىلعدوءب اةهرممضلان امهض 5

 ىلاتان" الام كردي نيذللارصبلاو عمسلا ىف لماكسلا هنا اههبهفصو ىنعمو ل_سوهياعىلاعت هلل

 هقصوا د هىلعفرصمللاو عمسل !لقعلاىلا ةلصوملا ساو لا ماغعأو ل ةءلابراذنالاوريذنو هوا هاا هن رب

 ناىنعيلوقأ « ىسوتن !لالدةءالاوراذنالا ؤهنم ل ك أدحأ الهنال كل ذب ل سو هيا عىل اعت هللا ىلص
 نيقرطلا 5 رعن نم داقت_ارصلا رطن عقوا ذه ىل ءاذه مهب إ_فوهياعىلاعت هللا ىلصهقصو

 هيج ون نيش 5 هنافهدعب عما ذلة أحال و أح دمهريص» وههصصاىكهرسففماعمأو هو ح دلل قرسو

 .وهءلع.نا ىلصهءصةخاامم

 و هد وو / نكن انههو هن ىلاعتدسا ئضر) اولا ضاعت (لضفلاون[ىضاقلا لاق لصف ١

 اماريثك امحاصنالا بت يمس لمأتو ركسف ىلا جاتحملا ىدقدلارمالا ىهةيقوفلاةاسثملا ح2ةواحلوأ مضد
 تتش 2 2 ل ا ل ل مل م

. 
 اعد
 ان

 دم باسخ ى ل ءرشع ةعبرأءاملاوءاطلا نافردبلاة لدا رمقلابامشماب ىنعملا ناوءادنل افرح ف ذحت, «دانما طي هط نان ريثعملا

 ىىومخدارملانا قالو ممتن || هب هدارملعأ ىلا «ت هللاو دمتعت لل دالوةضب الي لو ةاذهنا هلوقىف ىحدلا ب رغأو لمأتف لما

 تاراشالا ىلع ةئننماوتارابعلا نم ةئشانلا تالامّتحالا ىلع ءانهرك ذاهرك ذامناو تاهماشتملارئاسو تاعطقملا
 ىأ (ةتكدنوك ذأ) ماعلا ذه ىف ىأ (اذههو) هاض ردها( ىلاعت هللا هقفو) فخ_.عذلاىأ (ل-ضفااونأىضاةلالاو ل-مف)»



 ىحدلا لصق مةءو لضفلا مام. مارملا مال الي ذا هل لعجأ ىأ ةرو كسلا يحتل ليد ثم ؛(لصقلا ذهابي ليذا) دعا

 0 ىودرب و يب ف هر4م١ عا [كسم «ملاعل همم .:: قرح هنا ىلءانأاه وةرمغو

 تالا كو ةرمهلا مذ( بلاك ثالا جيزأو) لصالاو عرفا نيب لصفلاب ل ضغلا نيب مسقأن بي نمىأ (مسقلا اذهاهع مخأو)

 امان وكتب (مهؤلا لل رعأ) ١ 2م, ةيعوشسدلا تن ساس سال ع
 (م-هقلا 0-2 لرحو نزع 11 ره ود طم روت 110 يل ا ا مما
 0 هاوط واهب همتخأ ىأ(لصفلا اذهاهىل_ ذأ) ةغلح كتااىب 13 ؛ وهوهوكنو سضقب ضرالا قلق ستحم

 كانى أ (هصاخت) هيو 3 هاا ىف ناك هناهنءىل اعتهّنلا قذر دبع ناك دات الاوو هالو اا 7 ذكن وكمت

 35 5 ا لا 00 د ليطييأ فيل هك 0 سس رع مع يدرب

 همدشب ىواهمنم ]هم بث ةمكمأا|

 مسملا عقب (هيدس هدلا

 ءاوهم عج واولارسكو ؤ | مقس) 0 0 ا اس1
 ةةومعلاةر_ةحلا ىهو | نس>نئفتمقس اذه ا والا قهريسعو ةراعتساو هفهتلق ىنععهمقسو هلري غم ا
 ىقهكلااهمىأهكلهملا ةدواسملاكى هوداوهم جو اولا سكي (هيد_كنلا ىواهم نم ماس ايبا 2 ١ مدولاو

 ىورب وهيهأنتو هدام ةياي.ةىهوأ ءاملا نياك هيهمٌثلل هب ملا ةقاضا ن نموهعولاط ب عصب اريق مي نم ىتلاةقيمعلاةر محلا

 ةسوسو مج سوأسو يضع ٠ ءرمغىلعو ملا ىلعءامسالا ضعي قالطا نالاهرمغب هتاقصوهتلاهيدشت هسئئاادا ارااوةء: :كمو

 سعنلاثدد->ىهو ةنزب هبشلا ىأ (هيومتلاهبشنع زداخلان ءحزحز نم ىلاعت لاقمدعبتو هلو زتىأ(هحز م

 هحزحزتو) ناطسشلاو ءاملانمهن وه-تاوهراشما نم اهيا هرهش ل نءزيملالاموإ _صأو ساي اموهوةرمث م-حررغ

 مض(همومتلاهبشنع [| ىقلاق ةراعمس اودو.د نعل عالم ىلعج ورب ى>هئدستو هلك .ةحالئذلا مالاكلا ةفرخز هءدار او

 ىادتلإ تر ىكا هعدورودهو و اممههحوةهو ءنسحأ امو فرخ هوم تيدحو ةضْعلاوُأس هلا. ىلطم ومب رمس ساسالا

 تازنعشلا ع دع :ء هاأسامف الخ نضال ها وءاملاكرصت يدنا ذتهنالا عونه داكاو ىبا
 فيعض ىلعهداعأن م بجعلاو ماهوال < 2 3 لكلا :زباموهو من" امممهقي امىلعدئاع(وهو) . نا 8

 تالي اتاك اكسا ىقداحلالا نعوزنت : ومطعىأ أ (هم_-ال-جهللانادةةعبنا) مهفلا مةسومهولا

 نءعئرتلاءاب رع كلا (هئاب :زيكوم تلظع) هل دفمىق ءطوهزم همسا لجانه هلوق اص دال طابلا
 ىر راهنت اوىقادرءابرمكسلا ثب دحملاىفدرو والا روهظاواهسقن :ىقهناذةلالحةماظءلاوداقنالا

 امعىلعت مرو رجلا وراحلاو لكما ذه سدل لي غن هيفا مهب قرقلاو «ةهدقامعمئش ق ىنعز راننم

 هيدشتلاو ليطعتلا نم, || ىكو امهدعباموامهبافص مىأهمسا ان تعم .زاللاح هنا لد ةوهرخ[ىل هبشرالداوق نم قس
 ىأىكدلالاق (وهو) 2 *اك رق سم فرظوهوأ ةرعس ةراعمساهيقك ةرارق-ساوةمق :رظروصت ر غ نماء مقهناكك ؟نع هيقرظااب

 مهو وهومهولا فيءض || راك ىهو هناطاسز ءومظءىأ (هتوكءامو) ف اك-:هيفو ى بتنا اميفامومت ارعىلعابهدار ةناودتكملا
 همك ل نيينعملا ذاك وهداهشل املاء كلمل أبو بمغل الاعهيداريق كلاب لب اةيدقو تورم اكك للان :مهغلاممهغيص

 فيعض ىأ (دقتعينا) هجم وينام نش[ لعايتالبل يس يستر هكا ةاهشا ىأ (ةمايسرا

 ل لايخما ىلعو) رخأم تاقدأ ةوهريغىلءوهءلعقاطياموى لا اكه. صمام مو ةص دذغال ةقشاك ةعص ى

 اعدم و حلا نيبكو ني علا حت ىلع ىورو ةعيقرلا فب رشلا ىهوارلع عج روصقم ماللا حّؤونعلا ا

 مرد ا ١

 هنزتتلا نعةياا لا ةهومملا

 ةطسوتملا ه.زنتلاداقتعا

 1 نمتاروك ذا ىأةبقوقلاع ءاملاب ( هتادومل_ة نم اًدشهمشدالا) ى :«ءامهوعاملادبد كو هماللا
1 5 3 

 ا 00 ىدم( هيهمشتالو) ليتك اضرتعم سلو ل قاملاحوأ ه. قاع مهدعبامو ناريخو هوهدعبامو ةماعلا

 هلافنص ىف ىلا تس ل (هئايربكو) هنذف ىأ | اعتالوتاكصومئامسأقاعمى أدم تانامهطضز وك وجدح ولا ءاملا 1 :
 اروصقم مالنا عفو نيعلا من( هتاق ص يلعو) ىنبحل اهئامسأو ىا (هئامسأ ىتسس>و)هتاوهسوهضرأ قىأ (هتوك-لمو)

 هناقصو ىاعشرا نسا رو كانا ر نيعلا عمق, ةحرص هخس ىف طيضوملءلا هتافصو ىأ ةعيقرلاوأنعمو

 لكل هنانو:كمنم* وثهب لثعالو ىأ لوول ةغيصد (هرهسشد الو هناقوملا# ن نماثيش) هناحمسهللا ىأ (همشنالاة كادت وعتو ةيلعلا

 هراعصيلالح و ةهرآف



 ندع (ءأع ءاحام ناوأل

 5 0 ١

 كاكا ىأ( رشلا

 (قلاخلا ىلع] ةن_لاو

 (قولذلا ىلعو) ةدانىأ

 نمامهتنب اا ىرخأىأ
 ال:) ىوغللا قاقتثالا
 ىعملا ىف امهتمب هيأ شن
 ىلءهقالط الب (ىيقحلا

 ا ءاىلا اعلو هنا > مس هريغ

 ىزاخملا ىقيرطابوه

 ىأ (مدتلا تاقصنا)
 تننامزال ىسالاىلرالا

 0052 لاك تاذذمزو

 (قولذغا تافصف الخح)

 هتود> د_-هاشثملا ىإ

 ىلآءلاو ىلتعلا لءادلاب

 ه.شن اللعن هاذ رااكف 3

 0 ةهنادىأ (تاو هذلا

 قال-طا ىف كارت ثالا

 ا

٠ 

 ا

 ةرمشو لاؤ_-نءباو+وهواهريغاويلا لصالة تر مظعأ ىلع موكو اهمدةلووحولان 0 تاخرت

 مزايو .ةهريغو مل سوميل ىلاعتهلاىل- صهيدن ىلع قاط أ ىل هن كاسر معقل ب

 ثدداحالاونآر ءااق (عرشلاهقاطأ )ىلع هئامسا َن ء(ءاحامز او)لام[كابم مق هلو لوم .عشك راش ا

 ال(قوللا

 را

 قاةراشار احناداعاو مك ةداممرغو اما روك ( قولا ىلعو ىتلاخا ىلع )ةي 5 5

 ركع لأ مافاتالاذ موه ىلا( قيقا :ءملا فامهندب هياشن اللا مهظفلدكان او امهرباغت عل

 000 ءاعولطت ىل اكاعتا ا 2 ها 71 ىق مقل نب اهمالعلال او 2و

 ا اذذحلا اولاوةاة: الثا م م5 هلق ة>وأهر غقدةرعح هيف ةزا<عوأهرغ ؤزاخم هيف ةقيقحى هزه

 لك ملكوهو تا ةشم ااا فالي الابريق ف صولاو ةقصو مءوداماجتم

 او-رصدقو تاقلاة- ةردجرلا نان 2ع !اكزادعوهاماهممو ىلا او هلالاك اعط ءةية-وهاما مناف

 مد_لاك تار اتعاب اهرباغت نافة-ب.عر هةقمقح هنالاَب :نأالاهتاغر اتعاب هد اع قلط أ هنان

 تافص فالي ميد-ةلات افا ) ءاوقفكليكشنلا ةلوقمأ دس 1 ارم وذاو

 ناىلاسهذ نموه4-سقنو 4: 2 .ةحىأ(ت اهذلاهثتالهتاذ نا[ مك-ذ 1 5

 نمدلا لولا نب وذلام موق هلدهش وه“ 04 رهاظ هاا نأالا هياعل/لوخدركم هى لل اًدهبدرم!تاذلا

 تاوذلان ما. شهمشتالهتاذنوكو و(ْنع ولات اًفصهثالهتاقص كلذ كف)نأ :ةااتاوذملاعت هل وكوا

 ىقاهريغ كهذا : اهعاىلاس هذ ن ااوالخ نملك لا نمهره-غو ىرعُش الاه ءلاسهذئذلاو ركاوها

 قالا ف نام ءاو# ةيءالك كاسدكلا هلم .ضةدوامهريغو ةيدول لاو نو واخر مان اودع 24|

 0 عه ءاعلأل وة دو هوذا و ءهنال مكر هنأ ل !.ه5فال_ +ةغلاواعرم *ىلاعت هللا ىلعتاذلا اكدوا

 (هنافطتللدك) ١تاذلا

 رويصلاو ملععاو ماعلاك

 0 هققملاو 6 او

 78 هارت لنلاو
 نمىأ(نةولذملا تافص

 مهافصذا)تاهجلا عيج

 (كعسالإ اه اهثود# ىأ

 ١ ناك ك) كورال أ
 ةلمهملا نس علان( ص ارعالا

 ا ا نيفتلا سيابتالاهعب رعزاوح و هيلعا عقالطا ىلا ريثك بهذ ىل ولا لاقو غل حيت
 اذ تاذك ثالث حلا ثد د4 اى درواع نوجد حنو هثةيقحىب :ءءئرا ءااتاذنراو مؤ و دارع

 هنعىل اعت هللأ ىذردم> لوقو ىلاعت

 عزمولشلاصوأ ىلع كراس اهدا قات
 ةغالا ىفاوعز كة ءذه سل ةمادت ءاومعلا نبا لاقوهد:-مقدجأو ىراخبلا كلذ تدق 2

 ةعاطاهأت :عمورد- ةمثنواةقصى هذ ةديدكريغةيق 0 هسالاب عرشل م

 ذا) ردت مهود ةةكلذريغدهرسف نم 9 #3 م- ميدوهلالاتاذم تام 0 هةعباخ انلال او داك هم هل رم ةةهليأ

 ءارمثسكمااوأ 0 حعم نيغد ىلا هلا ودل م همني ءد لوالا (صارغالاو ضارعءالا نع مذمال مهاقص )

 عع وأ هباذب موةيالىأر هولا لبأةءامو هو نيدحْدقب ضرغم-جلوالا: امه ةمجعمداضو ةلمعم

 قاطو ضرعكالا اوءامطالا دنع ض موهةرهتسانا ندءلل ض رعبامنالاض اهانععنوكي و ض راك

 نءىأ(ضارسغالاو)
 ىلاعيوهو) امهضورع

 مر عالذا(كلذ نعوزنم
 ىرتءدالهنالكالا ذه ص رعي

 نلسالو ضرك اد
 ه.ثاماماد ضر هلا ءكأ

 ويفقد علا نم -ء«:ىق

11 ْ 

 لرمإلب)

 هللا اذن وكما لءاعتاذ- هو.دادكأو لعفلادوح وىلع ع أبلارمالاوهىنالاورخ ”الا ىلع خم لك

 هّللاو ضارعالا قرافتالىأك فن:المهتاغصو ىنا لا ناؤتاوول لأ ن نمايثد “هالو قاعتامو للاعت
 مزال ب هكر ثلل مْزاَمملا جازأل ةعباتا جمالهم اسغنلات ايف لك-!اوةسو سلا ضارعالا ن نءوزيمىلاعت
 نآوضار مغالالإ هتالىلاعت هلاعفأو ةيماركلا 5 اكلل ا: داق ]دوج داك وامل ةودحلل

 ىسنلا هذو فالخل م سل هئكسأو اًضأاضر عىهسا ىهوتذل- 5 ةريثك م-وتارعا ناك

 جاتحيو ل_ءاغلا هيل مكستدامناكنا ض رقلانافو تر دج ز 0 نيةةلاضعب وا

 هالك و هئمالك- !| طد ل اذهسلوءاكحالاقالخ هلهتايثاز وجيفالاو هنعقئمووك هي هنأا

 الزأ ادوح + وم(لربل لب ) ضر غل لع-فةيالو ضر -ءهيل يالف(كلذ نع هزم .ىلاعنوهو) سند

 اذ 211 ا د تالا ا د سلا دولا 116 كاكا رس كد وصمم .٠ ٠ ال زو لالا 1 تلا كارج نزو كا كاكاو كوتا اا كاكا ا كل

 ادبأو



 قالك لاءقالا تامصاما وادو عثمدي ر قتلا باك أوديحوتلا ب ايرأر ظن ىف هنوعذوهتاذ؛لازيالوادوجومىأ(هثامسأو هتاغصب

 ل اذهسدلوء وهدا مم ىردثاللاوالخ# رعب انممو ىدنرتالا نهن وقم اهرا خام ىلءاضأةعدق ىهف تيمملاو ىغاوفزارلاو
 كاكككرإلا ىلعام هيف ام كنالادب زيرمددو عمس فو صومىلاءتوهناح.سهنا نمىكدلالوقاماو اهيناعمنيدعت واهي اممني دنت

 هناعم س اولا ض هدرا مءابن اصقتنل اوةءابزلا تعن لو بق ن مقالا فاصوايهيدتلا سج وبس يحس ايلا نمأ ذأ ط خو هفرلعلاب
 هل اذنوك وك سح ىأ(اذهىف قكو) الص أ العثالوةفصالواياذالكلانهئث هلك سلذاكلذ نع هلهنزمألا < ىلاعت وهنأحمس

 لدق('ىش هلة ك سنل هآوذ) مهتاحردومهمت |رمولعو م.تالاح ع. ىف هتانوكم تا ةصو هتاقول  تاذهبثنالىلاعتو هنأح ءسدرافصو

 مه وةك للا ن:ىفةغلامملثملا عا ةدابرب لوقو ما اراالوص> قهنودد - مالاكلاذا ماعم ا ذهىفةدئاز فاكس

 اذاهناف ل-خس اله يجري : تك خخخ لا
 ' ةتامالاو ءام>الاك لاعذالا تاق_صاماو ىرعشالاد_:ءوريغالوهمب ءالوأهربغو هاما موهئتيعوهام 0 دل 2 3 قع ا 0 ا . | اممو اهمدقئ مالك الفةئازلا هتاقصاماةعدةىهف هنافصو هناذ ىلع ةلادلا (هئامسأو هتاقصنإلادبأ
 مهعبت ىلا عتهللا هجر ف:ص اوه دز املادنءاهقاعت ثداحتاوةعدق اهنا ل ةفاو:فاتخاف قالو

 ةماعلا هتاق_صو نوهلك-:1لاءّةقح مكهيفرو كالو هل ض رعت تافاضا ىهذا ةثداحاهنا ليقوانه
 مد: ىلعءانباذ_هوهمالك ىفاهجبه_تقنىمسىلاعت هنالاضب أ ةيدقهرك ذام ىلع هؤامسأواضنأ ةئدق
 تايثاق قكي ىأ( اذ ىقكو) ىفاّةس ره-ٌكاك فلا ضءبو ف اسلاسهذموهو ىاظغللامالاكملا

 ناانلقءاو سره م رصدناف (ئشهلثك سدلىلاعت هاوقإا مفئثهبمشدالهثامسأو هناغصو هناذنوك
 هلثهنعب قرغلا ليقو:دئازاهناانلةوأ ةدئاز ريغ فكسلاو لخسال كإ *همفوقك هتاذ نعهيانك هلثم
 لاقن مرد هلو امم_ج وبةباثملا ىلء لدي هل .ك وهوحولا رئاس نمةهبالا ىلع | ديلوالا ناهلثدكو
 بيلا نيالا ءانعمل_صأ نيا مهملاءارلا دن د_ثنولادلا تشب ردلا (نيَةقحلا نيفراعلاءاملعلا نم

 4 مءءانلا ردم لاق ةمولمعتساذكو بجعتلا هلل ومالا واصلا لمعلا وربخلا نعهيز ودشن و

 هدي و هوبأهلل راتب (كءعضترا نبأ ن همهمجعتل بتارع غابأ هنالوه هللاولو قيل وهةساحم نمسجعتلاو

 قلوأ هنءهقنن

 سدل ىتعملا ل ةوهبتارع
 لاقو”يشهتفصوهناذك
 5 وةقحلا ه تانقلتلا

 دارملا نالءادالناىلع

 هحونمدلث اهملا ىقنهنم

 دحأ لش هنالاذهو

 هجو لكن مالثءهللناب
 نم ةلئاء 1 اءاولاواعاو
 قنىلا جات فه سجو
 مهنأش نموةدلث امملاءذه

 تود دنءنولوةب مها
 ناف مهم هيكحيسا-1ةيفوصلا اش ءنيفراعلا,دارأوهاوس<.طعرديالهناىلاةراشاهللدوقاضأو

 0 ةم-ُثمريغإ)ىلاعت هللا تاذىهو (تاذتاثئاد_يد>وتلا) ىلاعت هللاءايلواب فرعلا فق صدد ىراعلا
 9 لك نم هل امملا لءض-كلااو ةفيزلا ةفلطعلا يهمل صأ(تاقصلا نمل طعمالو) وجولا نمهج وبا هعيج(تاوذلل
 0 ادوه دد-ءءاز وذل اوءامدقلاددعت نءاب ره ةازنءملا هاو. [كتاقصل ااهنع ى:مريغىأ انهى نلاهيدارملاو

 يلثك اذه هجونم أ ىزلا دنحوتلا نعمىهو (ةةكلنلاهذهدازو) ةئيزلا,تاقصلل هيدشن يفوت افصو تاذالءامدق تاوذ

 قدأ 00 هل.تامم مهفامىلعدئاعو فا دداز ىتل اةدايزلا ىأ( ىهوانأ ب ) همرت تم دقت( ىطساولا) خياشملا هلاق

 0 : 3 0 الف ةقرقح هتةيقح سدل ىأ(تاذهناذك سدللاةذإ لصفلا اذه هلدةعامىلعاتلالد (اند وصتم)

 0 ا مزلت_سي اذ هواد-كالالاوهريغتاذ نع هتاذزيمرخ آرمامْزلهتكر اثولذا هوجولا نمد و:هكراشب
 (لل_هفولعفك الو) ماكرخ [مسا لولدمهمسا لولد م هبشرالىأ(مساهمساك الو) تو دحلاو تيكرتلا

 ندر رطب 2 2

 ا صالاق ردلا(لاق 9 1 : :
 3 قردل )ل ةعد# ةميظءاولال (ةف_ص هتفصك الل راك اضرعالو ض غل سدلو ناةنالا ولاك ل اةءاغىقهنال

 دصقو هنرمك لاح نيالا

 ئأ(نيتةلا) ةذطابلارارسالاو ةرهاظلاراونالا نيب رهابلا هقرعملا اوهلعلا فنيعماحملا ىأ (نيفراعلا ءاملعل ا نمإه ريخوأ ]1 عانهدي

 (تاوذلل)ةبمث هريغىأ هل ةماه-ةغبوأ ةففخعءابلا رسسكم (ةرمشمريغتاذ تاس اد يحولا) ىنعملا ن اهرب فنية دملاو ئزمملان ادنى
 تامدقلاتالماك-لاتافصا|ىأ(تاقصلا نمةلطءمالو) ةيلولحلا وهيدادئالاو ةيدوجولا ىبعدرء قوت ادوجوملا تاوذرثاسأىأ
 دد_ءئر وظل اامئاو تاف_صلاددعت قرود الا: ةديحو لا ىؤفدغلامءامدقلاددعت نماب رهةلزتعمابهذءيلاو ايقنت ليطعتلاذا
 اندوء.عمف رعبا ىأ (اند ودم وهو انايدسوا روهظواناهرب ؛احوُض وىأ (انا يب ىطسا ولا) اهانعمىأ ( ةتكسنل ا.هذهداز و) تاوذلا
 ند رلا هللا مءاككأ( مسا )هن صا اىأ(ههساك جل او) مدعلابو رعئدودح ومدقلابهفاصن الأ (تاذهن اذكسدللاةف) اندوهشهو

 ادمد_ةلىأ (ةفصهتفص؟ الو) داداوداحياوءانفاوءايحاو قزرو قاخ نم ىأ (لعف لفك الو) ريغ ىلعناقلطيالا مناف
 اهادعامناصقن وافاكل واه رغتودح و



 دب د2ُدب(تلج و) ىيسامماههرغو ملا ملعلاك ىلا ت عنا ىلذملا ف صوةلظء!ةقباطمىأ ( الغلا ظفللا ةقفاومةهجنمالا)
 ل همك ن6 نات مدع قدس ردوا :احئأ ,ةئيدح ةفصا ف نوك-:ناةميدقلا تاذلا) تمظعىأ اللا

 ثداوحلل ال_# مدقلاتاذنوك-:نازوالا اضرأو واعاجااهبهقاصت١ لاح“ ساالوادافت  صقن اه ءةاصتازا وج ماهبودح ل ءةاهتع

 مولعلا ن نموهوا عفو صوم ل_ءقةقصدو>و ان ةمال ةودق ةفصةثد ا تاذالنوكتن لاح تاك )ماركا ما مالكلا هك

 0 (ةعاماو ةنسلاو وحلا له[ هذمهلك )مار ١ ركل خام ا ةديز نم مالكلا ىأ(اذهوةيومدبلارومالاو هيرو رضلا

 (اذه) ىطس اولا لوقىأ( هلوةىريشقلا مساقلاوبأ ا 0 نيعجأ ىأ(مهنعىلاعت هللا ذر) ةمالاوءاملعلا

 ١ اهاس روك ذملا ىأ

 رعاك تارل)
 هه لاتث) اةحال

 قاقلذل 55 ورصد وعديمسك اهضعد ؤ( اظفالا ١ ظفالا فأل هع ةيح نمالا)كلذكسبلا 0

 ىأ(ة_ىدقلا تاذلاتاجو) لا ةؤدح مو ملام 1 ادحت :مظفالان اك ناو مرعغف هدم سسدل -ةح
 ناامتالمد_لادعب ,ةدوجو ءةند ىأ(ةئيدح ةفص اه نوك-تنا) نعت هزت :مءتلاعدو تدلع 0 ا 0

 ابهسهفاصتا لاحةساالاو ه امكيى-ءابالص#: وهواهدو+و لقا مع تاذلاول خمّرل : اك ةفصتناك 0 الإ

 اذثمال (ةعدق نصت : دغاتاذلل ن وك: نالا> مس 'مك) مدقت : كل اعقالات اقص م ةىلع ىنمما ذه 0 0 ى 1

 اذا ةءاجافةيديرتالا (ةعاهاوةنسلاو ملا لعأ ب هذمءاك اذهو اهف ةوصوم ءلمقةؤص دارو لمت هباورلا4-:ه

 (ىريسشقلا مساقلا اونأمامالارسقدقو) ةل_ضا.ةلاضلا قرقلا نممهر غنودءالؤهه.دارااف ىاطأ || لاسم عماوج ىل--ه
 هذ_هلاقف) حاضي | ىلءاحاضباو(انايبهدوزيل) ىباسلا ىطساولالوةىث(اذههلوة)هتجرت تمدقت| | !اعاممىأ (ديحوتلا
 رومأىأ(عماو> ىلع) تا ه1 0 طساولا ٠ نءلوقاملا ك- ملا ىأ/ ةناك#لا ىفوةباردلا باير رادم

 د_صالو هالثمال هتاف_صوهتاذؤدحاوىلاعت هللان اداة عاوهو ا ةعماح هل كك رشال ناداهعتعا

 ةلمهملالادلا عدمت (تاثدغلات اذهناذ همشل فد كوز داب ءالءةاعد ة-اوءةمعولاق هاك ا ةدعاذلا تاقصلاوةءهحلالاق

 اهدوجوبوجول اهربغا ةدنئسموةجات< ريغ ةةسم(ةينغت_ماهدوح وىهو)ةثداارومالاىأ || فاقحتساو ةيلعسفغلاو
 ( وهو)» هاكو«-هزاولودةة.ةحف (ق "1 لعو :هلعقهمشن يكد ) ةنكم تناكالا اوا#تاذنيعهنوكم || توعنلا ىذمةءهيدومعلا

 هانعم ل_صأو لوصحةااوهوّةد_ومءاب اهحتفو ماللانوكسو محلا حتمي (بلجريغل) هلعفئأ|| (فيكف)ة يب ىرلا
 ا دو سلام سنالان ٠ ءمئانغةسالةشح يف عقَدو 0س (سآ )قود ىراكناوأ بح عن ماهفمسا

 ةيديسءاملاو او(ضا رغاورطاود الو )لى ءططملا ىلا هنا هدابع عقم لك لب هلع : هل ءقنل هلاعذأ تم ىدسدأ ىأ ( هتاذدبش) الوىأ

 | ا * ىلا عت هل .عفا نمش سما ىأ ةمحعم نسب ضارغاوة ل امتلاء 0 تاذإهتاقصبةينغلا

 ىعموةناور عيحصلاو ةلمهما نم ارعاورهاو كالو هخ-:ىقو مدقت [ك هلعقل وعدن ثعابو وأهملع ةرقتفملاىأ(تاثد_هللا

 ه-.فام ىلع هلاعقال ضا رعالاوهناذإر هاو لا عوجر ل هتحا نأ ءخاسنلان م :رئاذ_هو لوالا عيج ؤاهدجومولا

 ل_صاح ص: :عفدا سدل ىأل صح هاو هل اةمىق 2 عاوون 'هرملا هلافإك لوهجلل صام( دجو) هلوقو ىأ (ىهو) تلا

 دامت>اب هلعق سسدل ىأ ل 'ادلا اسر 0 تال دوحومصرغو رطاخم الو نا اقل لاحم او

 اييقةثالثلا لاعفالانافءاباب( يا -كاعموق ورش ١ الو و)هلوةهرغىذلاوهنمدجو

 الو ه-سفن قدح وضرغورطاخ وأ هل صح صن عقد] هل ع3 س 0 ا:عم نات لعفلا ىلعد: اعريم

 هيلع راط هنال لص صقنلا فصوق ول ىقةث الثلا لاعفالا نم لك عت ؟ودقوهلعق تقو رهظدك,

 نَمْىَش هانادهفةسوسح ابوك ةرشابملان أش نايك هنأش وهاك هسفنىةتغ دحوهنأب رطاخلا فصوو

 داونوةر ذامع : نابرض لعغلاوهحراودع هتلوا موه_قثب ملا ل_عقورشأمملاو همزلاك لمأت مدع

 بوجو.ىأ | اهدوجو)
 اهدوهشتومنواهدوجو

 اهدو»واهمركباهفاصتاو

 ندعىأ (ةينغتسم)

 لاقأك هامشالا علبج

 هب , نمةخىفالوعقموأ العافهنوك زوج ( قلخلا لعف هل «فدبشب فيكو)ءارقفلا ع :أو ىغلاهللاو

 سدلج نءهثانةسال( س :[بلجريغل] هنعدر ودص#ضوعالو ضرعالو صرغ» لاعبال لعق نالاكلا وىأ(وهو) قال العف

 ءابلاو ةيليلعت ماللافءابلابىو رر ”وماللاب( رطاوخ ال او)لمك< ب :هبانااكرادبىأ(لصخ) صقن مةدالوىأ (صقن عفدوأ) سنأو

 اللعمهل_هفنوكين |عانتمالام ئثىأ(دج و) ةمجعملانيغاب(ضارغاو)هيلعهلةثعابرطاوخلوص<نوكمالو ىأ ةيبدس
 بفنصاالوق وعد اردتم هنا ىلعدابةجا.ىلاعت هلع5نوكمالو ا لامةلادلادىدشتو ١ ءارمسكي دح وهلوقب ى 4 دلا لع فمع: وص رغم

 نوكيفنك هلل اوقي نا يشدارأ اذا ىلاعتلاقك لب ةطساولاالو دار غن انالىأ (ةحتاعمو ةرشابمالو)



 نمز ىلحاهركذاك فو رعمربغ( رخ آلاقو) حل ءملاوةرشأبملاو ضرعلاو ضرغلا نهىأ (هوجولاهذ هنعجرذمال قالا لءفو)

 وهث) كهارعل_ضغأوكلا او>ألدك قولد ىأ( م-اوقعبهومتك ردأوأ ماهو ابهوهم-ههونام) هيد ر-اابطاخ ىأ(ا.كاشم

 عمو 2 رطخاملاةةنيفراعلا ضءيهرصتخاو( ل م)ثداحىألادلاحّمفب (ثدحم

 هلعف سدل ىأ اولتنقا اذا اوجاتعا لاق. ةوةود_كةرشابملاة4اعملاو هندن رهاظو هترشن سب هناك
 انك الوعي نأ ايعدارأ اذاومأامعا كلذ ن مهئثريغ نم هنداراب وهاءاولاعاو جالعب ءريغ لعك

 هرشاعمد ضارغا ه رمد عقدو نتاج نمور وك ذم ا(هوجولاهذه نع رخال يال !لعفو)نوكيف

 ةدافللار دصت نم فرعلا ىفوهنسرمك نم خديشلاو خش ع.ج(انخاشم نمرخ لاول دق( وز ةكاعمو

 لو هال _صأال هنا ةغللا لهأ ض ءدلاقو حصالا ىلع خد اسماهنمعوجملو رمعت | قانا ل صا اهنال

 ىعئاوئث لك ىأ ( ماهو أب هومتمهونام) ح-يصفلا حر شفاك عمسهنابدرو برعلا مالك ىف عمس
 ءتما ءوءوكر وصن ىأ( م.!وةعدهومتكر دأو أ )هومّدم دونك سدل ى رابااةقيقحهناس انلا ماهوأ
 ل-جيىلاعتهّللانا نظدةهدهاشتام كاردا.ةفولأم لوةعلاد ماهوالان ال( مل ثدحموهذ) كوع
 :دودهار ومال كردملا كاردا هبط <نأ نم لجأ ىلاعت هللاودهاشلا ىلع ئاغلا سدقم وه مالعو
 هتاذ كردتالهنادارملا سعلو تاكرد_ لان سفتلا هلأ ام هءقرلما عزت نلاه وهوة
 هناهصو هتاذه:ك كرديال نادا رملاو ةعطاّلا نيهاربلاو عيت ارظنلاب مولل«مهناؤام هج ونهناقصو
 دويعمالوررال ناوهّتدناد_>ووهياقصو هناذةفرععانفاكاءاواذهب فاك: وهم هئاوسأىمسمو

 ىب وح اد# نب فسو :بهللاد_.ع:بكلااد دع نيمرحلا ماسا (ىنب ولا ىلاعملاونأ مامالا لاقو) أوس
 بحاصدرائ ءة_ةكنو كلقلاة.كهرهددب رفامحءوان رعة-كالا ماما ىلاعملاونأ ىر وباسنلا
 نمنرشعو سماخ ىف ةثامعد رأو:رشعو عتةنس مرح رشعىفاث دلو هللا فيا * اًءلاو لئاضفلا
 ءاطد(نأ طا نم) هر-خفموىلا زغل'خيشو هور وبا سن جاو نم ملا مضد نب وجوىناثلاعب َر

 دعب:دنعنةينورر قب ىأجاعرتاد_هد نكس ىبءعةدد ثم نونوة--ودْقم ةزمهو مموةنك اس هوم 1

 هنهذ ىف مسترانيءمهجو ىلعادوجو هارعأ نيم ىأ (هركسهيلا ىسهتنادوج ومملا)هبئلاوُكشلا
 يتداول ركنا رد رغب ىلاعت هزلا هدم ند قة عمىأ (هبشموهف) هللا هنأ

 تسلا مناف ةسوسولا ن ءنأ هطا هلوي زرتح او اهنمهيددتلا هيأ يفةذها ملا هتاكر دموهامئاءهركسفو
 وأ ةقيةح ىراسبلا تاذ ىن ناب صل الا( ضحملا ىننلا ىلا نأمطا نموا هل سمذلا نوكر مدعأ هيد
 هب رهدلامهوعناصال فان( لطعموهث)دحاوالات اذلايدحاولا نعرد_صيالنيلئاقلا ةفسالغل اك كح

 دوجولاس جاو هلا(دوج وء) مزجى أ( عطةناو) لقاعز ءردصبالا_هكلذريغيلا عئابطلا,نولئاقلا
 معلا ىنععراص مث قوحالاهانعم لصأ فت دقوعارلا نوكس (ه-ةةيقح كرد نع زجعلاب فرتسعا)
 هنابفرتءاو هد>ووهللا فرع هنال(دحوموهفإههنكي مع نعزج ءىأهيلا لقعلا لوصول كلاردالاك

 لاقهنأ+-:عهللاىذر ركب ىلأ ن عىورو بغارلا لا فرصأ ادي>ولاوهوهْمك,هتةرعم ىلع ردةبال
 ه:مْئث سل هنا ل_عيفءايشالا فرعي نأهتةرعمةباغناك ذا «ةةرعمنعزجعلا هتفرعم اع نما
 هللاب ف راعلاد_هنرلا(ىرصملا نونلا ىذلوقنسحأامو) ىسهتن اهتكردأام لك دج وهوه ىلا هلمبالو

 هللا هجر ىفوت اي. ونهوبأن اك ىميجتالا يهاربانيناب وث همساو ضايغلاونأ لاقي وضيق اوبأىلاعت
 مدق طء نمأر قهناثدحوهعدقلا ط وطخاو مولعلارالاعن اكو نيةئامو نيعب رأو سج هنسىلاعل

 ءاشاملعقغيمحتلا بر و * ىردتت سلو موجتلاب يدب

 ىأكلملا دمع (ىلاعلاونأ

 (ىيوحلا) د« ىلأنبا
 روهششملا وهو ريغصتلا
 ةن_سد]و نيم درا ماناب

 ةناتفيراو رمق عم
 ةنيدملاو:كعرواحو جحو
 ىلاداعمث نيذس علب |

 نموهو رواسي هنطو

 ىلارغلا خراشم َهل-ج

 دو-ومىلانأهطانم)
 قا ركنا

 روصتوه:6ذهيقررقنو

 .٠ رع َر وصاله ئيعب نا

 سكي (هبسثموهف)
 ىأ ةدد_كلاوةدحوملا
 هللهيدشتلا لهأ نموهف
 ةاكتاعدو جوملا كلذ
 ىأ (نأمطا نهد)

 (ضخلايننلاىلا)نكل
 وهف) ةفصواثاذىأ

 ل-هأنمىأ (لطعم

 نأ نم نوكلا ل- ماع

 هررهدلاك نوكم ها نوك
 ع-طقن اوإ ةلزمعملا د

 رسغ نمىأ (دو+وع
 رود#و هيحشن مهو

 ردعلابف رثعا] ليطعت

 فد( هدعيقد كردزع

 ةلارداىآابنوكسوءارلا
 هناذدوح نه همةيقح

 (دح .وموهع) هباقص و

 قيدصلا نع ىورأك
 لرد نعز_حعلاريك الا

 املعهءنوظدحالوىلاهةهلوقه.وةيو كسفن ىلع منثأ5 تنك يلعءانث ىصىل ال ناح ستي دح هديوث و كاردا كاردالا
 ايبوزهونأن اك هللا فراعا ١ ظءاولادهازلاو هو(ىردملان ونلاىذلوقن->ًالمو) زئاجعلا ندب ؟.اعدروام لماع د_>ًااذهو

 رظناهدانساىف ثيداسأس ذ'نبكلام نع ىور ىناعةرادإا لاف نمةئامو نم-عب رأو سن ةنس فوتام ءكحاح ضف املاعراصو



 (هعنصو) د!( لامع ساو ةرشابمو هلو ارمو ةحلاعمالب ىأ(جالعالب 'اهداحا ف ىأ(ءارشالا هللا: دقنأ منادي اةثيقح]

 ةدامزودباعادبااماءام_الا قلخ لل_,ءادبالا ف هيك 5 طاخالب ىأ/جارمالبامل) هعنص نامل عنو ىأ
 درت ىأ ( هعنصْئث لك هلءو) ةدارالا ذو ىلءاهرود ةعةردقلا ىاعتامس_عةفطن نمناسنالاكا ماني وكف ا تان لاك

 هندارا سك هيردةروهظو هنعنص ً

 كههوذ) رطخاموىأ

 فالك ىأ هقالخت هللاق

 اذهو) مندا لاو كلذ
 (سدقن:تيحع مالكلا

 (ىقحم )إب برغمارعىأ
 مل-علاماقم ىف ثد اث ىأ

 (ريخالا لصفلاو) قدم
 مدكبرخ الة +-فوقو
 ةدادل ةرةقلا وهو ءالا

 قر وصتامو هلوق ىدعب
 وه) فال هللاف كل هو

 توا ىفم
 سل هلوقلا ريسبعتو
 ىأ (ىفاشلاءئيثلشك

 هلوقوهو لو_طفلا نم
 ص َْىذ سس ةلعو

 رهن ) ةكنما ل ءالو

 لال ىلاعت هاوقل
 راشأك ىأ (لءقياع

 ىدد_قلا ثيدحلا هيلا
 تعاخا قانالا ءزاكلاو
 ىلانأالو ة_:>للءالؤه
 راسل ءالوده تعلخو
 ري هملا ىف عع وىلابأالو
 ةنملا ىف قب رفىلاعت هلوق
 هثءاغدريء لاق قدرقو
 الضف الوأ عقو هلعقنا

 (ثااثئاوإ الدع ايناثو
 وهولو_صقلا نمىأ

 الب اهعادبا وادداحا ىف ىأ (ءايشالا ىف شاةردقن ملء :ناد_ي>ودلاةق 1 )نازي ىف 0

 0111 1 هات د1 نورك ةماركلان اف لت كلوسرلا ةماركلاو ىنلل زجل نا قرقلانسلو

 لعافل اوأل وعقل اةغيصن(روصتامو) لاعتال هلاعت نال(هعنصاةلعالو) : 2

 طاخخما حيزااكةغل جازملا(جازعالب اهل هعنص) نا 1.(و) ةل آلامعت.اوةدياكموهحلأعمالب ىأ( جالع

 لك هر وسرسكي ثيحه-امتلا ارصانعلا نم هل ةيققيكءايطالا دعو عئابطلا نمندلاه.اع آلا راغو
 اهتمدبك رثةنواع ءوددام ىلا جاك الامل هدانا نادارملاوةيرمصتعلا تامكرملابودورخ“ الار كاش
 ىلا جات<الف نوكيفنك هلوقدرجع نكن /نادعب مدعلا نمءاد أه دجوأ ةيلعلا ىلع هتر د: ىلإ
 (هعنصا ةلعالو ) هنردقد رحم وهدرجع(هعنصئد لك ةلعو) هلوقب هيلاراشأ كعب رالا للعلا نمش
 ,هي-ثالهباذناف(هفالخ هللاوك ههوهروصتامو) ضارغالاب للعت الملا«: هلاع أ ذاهداحتا ىف
 (ىة ل سفن سدجءمالك اذهو) ماهوالاهروصتت نأ نعوزتهوهفءربغلاعفأهبثنال هلاعنأو تاوذلا
 ىءاةئااثلاةرققلا ىهو نونلا ىذ مالك ن م ( ريخالا لدفااو) ردقلاولعو فرشلا ىهوةسافنلا نم
 المنافق( :ئ*هلثك سدل) هلوق ىنععىأل وزع( هاوةاري ف: )هثالكهللافٌكمهوهرودتامو هاوق
 هع:صل ةلعالو هعخم_صّئث لك هل -عوهلوق وهو ىناثنالصفلاىأ(ىنالاو)م_هولا ىقمساربال هل لم
 تاعفمل هالات. ىتحهلعفلةلءالهنان( نولأ د مهو ل ءقياعل سال هاوق) ىعم() زامبو (ريسفت)
 !نادم>وّلاةة.ة> هاوقىنعألوالاوهو ددعلا ىف( ثا اعلا او) زيقاكملاهديبعنموريغ فال كل

 هللوة:نأءاندرأ اذائئلاناوقامنا هلو ةلريسغت) جارمالبا هه نص جالعالب ءايشالا ىف هللا ةردقنأ
 ىلعكاباوهللاان:دث) ريخ_.ةااوداحالا ةعرسل لما ذهو بتمريغرسشنو فا هالك فو( نوكيق نك
 هنوس عيمحتهدارفناو هناذؤىلاعت هللا ةينادحوداةةعاقف ةة4 ةديقعلا ىلع ىأ(دي>وتلا
 قانا ادوجولا بجاوتايثادارملا دلو هتافصل هتاغصي وهن'ذلهنا ذي قرا يامتابثاىأ (تابثالاو)
 |اهب قيابالا ع هتافصوهتاذل(هْرْغتلاوِ) د_يكودلادرحديرب ناالادي>وّلا نم مومل عم هناف لل طه
 ةلالكلايدارأو ةينايب نم(هيدشُمناو ليطعتلا) قرط( نمةءاوغلاوةلالضلا ىفرط)اندعب ىأ(اندتجو)
 ط_سولاو طي رقتو طارفانيفرطق ىاداق>ءالا لعج و مسج: ااوهيدثتل ا ءاعداهباوغلاب و ليطعتلا
 سل هري-غ ىلعو هللا ىلءقلطأ امنا ىلع لال سا هلكاذ_هو مم وقلا نيدلاو ممةم_ملا طارصلا ود
 مهلازييعواشي رشنةيوسا هذه تناكااواطو سم هرأسب ماك ىم-للاولولدملا هقيقح فام ارهشال

 لاةةتازجءملاو هوزييمت اهم اهفدرأ مهادعاع
 ع( عجارلا بايلا )#

 اعهيىكفاهق وذعضواموهديلا ىلءام 5 و هيلعهللا ىلص ( هندي ىلع هللا ,رهظأاميذ) لوالا مسقلا 0
 مما ءءئايسن أدب ىلعىلا تهل اهرهظد ىلا ةداعال ةقراخت ارومألا ىهو( تازجعملا نما دهاش مناك
 001 واما فرقا وه انهو ل ك1 نانتالا ناو رع ماذا بدك نم ءازلال التلاو ةالصلا

 فنصملا

 نمهناحبسهلةينادحولاب علا ىلع ىأ (دي وتلا ىلع كاي اوىلاعتهللاانتث) ةلعلارو ك”ريغنم:دارالا ىةوىلعهردقلا رثار وهطالا
 تاثدحملا تاغصكت سل هتافصو تاوزلار اسك تما هناذناداقتعاو ىأ(هبزمآلاو) تافصل ا ةهجنمىأ (تابنالاو) تاذلا ةهج
 هيلعب#الذا (هتجرو هلّضفوهنع) هةفصو هناذةهجنمىأ (هيدشتلاو ليطعتل !نمهناوغل اوةلالضا|فرط) اندعيىأ قع

 ةداعلل ةقراارومالا ىأ(تارزجعملا نم هيدي ىلع ىل اعتهللا» رهظأ ا هيف) لوالا مسقلا نمىأ *(عد ارلابابلا )8 4 ريائث
 هلارلا ىو عد ىد ع ؛ءدهاشلا



 هتأرقامية ىلا ثهضعبىلة:ى لا لاوهتلمااماوأوهثهأءا لعل ىث-( تامار كلا او) تا دو هلا ى'( رصئا تان ههيهذرمثو)
 ىل_ءانودتدب ىلع رهظ ل يق هنا رمدانلاهتلاسر ىف ة نقلا نص هو ىوردقلا حراش ىئن لا دو جنب رات دهازلا نعةرهاقلاب هءاع

 ريغدارأ لعاو ىدبتناى الآ ةثالث ليقو ةزجعم فلأ ل وهما غىلاعت هللا
 ا 0 07 01 1 ب. 22595132-27227 اج طفت لطلال 52:75 191000773015: طلقت

 هءرك أوهيىلاعتدلل هدخام ىأ (تاساركسلاو صئاصتملا نم هبهفرشو) هلوقب ىلاعت هللاهح رفخدملا

 هفدد ىلع ةلادىهوهللاهرهظأ هاوقهيلعلدب م11 رشف ارميخ ست نماهودو متازعلا ةلوا رع سدل

 لاوورجعملا 6 ءعيصعب اه حد اوه وءلل سسأت ىأ ص اهراوهف دعبل اىل_ءةناك امو:ومنلا ىوعدفف

 لدي نازو<اعضولداموة.ةضواماىلاىريشقلا سهذ_:!,تلالد ف فات خارحبلا ىف ا
 نوة:لاهيا بهذ ىذلاراكفالا راكب أ ىفىدم"الا لاق :ةيلق عامنا ىدساورأ وداشرالا ىف مامالارامخأ

 هسفنب لدي القع لديامنالةلوال امأ ةرءمسالوةياقعةلالد تسل لوسرلا قدص ىلءةزدعملاةلالدز ا

 هناقوومتلا ىعدمى.دصت ىلءهتلالدمدع عمان دلا مرمصت دنع قرا ولا عقت دقو هناذ] هلوأ دع طير ع

 لوسرلا قدص ىف وتوم هقدص لع ىةوتن ةيعمسلا ةلالدلا ن "الف ىفاثأ اامآ ول 'ذذ ا لوسرالو لا سراال
 فقدصمىلاعن هللا لوق ارم از انلاةرعضولاتالالدلا نءج راخريغهقدص ىلعا متل الدىمل.ارودناك اهماع

 بس ه:ءىلاعت هللا ىذر) فاو صايع (لضقلا اونأى دال الاق] تحد هو ىلمتنا ىددع
 اذ_هانب اكن الا صارظنرظانلا ركسفملاوهل أ لاوهةءافكو أهيفكي ىأنيسلان وكس( الا
 ( هتاز> عم ىف نعاطلالو )هب رفك ني إو هيا عىلاعت هللا ىل< (انيدن ةوم' ركنا )قلن ىأ (هعمدتمل
 نعطل |لصأو ةقدانْإلا ضعبك م السالل اره مناك ن اواهضعد تود قدناءم ضرا.عمو ص رخعم ىأ

 ىرب نبا لاقوتفلاو مض ايهنعطب ه:عطلاةدمهمذو سا.لا بديعتل يعم ساقهوحتو نانسلاب و

 هلمأةةمالا نم هري-غنعمهضعب هل -ةنواه> ف لوقلا ىفو عراضملا نيعمضدحالسلا نعطىفرثك الا

 ليا جلا بمتزاا  هرئالسهدعلال 00
 ةعاطاتلا ةلدالا || | ىلع ىأ( اهيلع نيهاربا!بصن ىلا ) ب رغم ا ةأ مهواحم ا | ضدهعنم دقو

 لدعال نايهيلاراثأاذ اايأرسصن وق نماوحاض: اواوتماقا | مصنوا يق نطو اهركسن أ نأ ةمزاملا

 ةيحاما قف وةمحعملا ىازلا حمكووا ولان وكسوة ههملاءاحلا حاقب ( هع زو>-ندتو) ساسالا قاكد:ع

 هملم 1-24 .ةءةراعتساد -.فواهيمحاتصحا ماعز أك ةطوف ع ةنيص>اهلعجا م صختو بناحلاو

 هءزانامءهراوج ظفحاذ هدا.ةطيب وةزو-ىجلاةي وةكءامملا رار دصاقل اودعلاك رك نملا له
 نءردصت ىتلاةدساعلا ل مطانالاب درأ 'و نعطل اوهو نعطم عج(اهيأ !نءاطاا لصوتيالىت>) 4

 ا

 (| مدعمزاةسةزوحلا ع نال غاب أول وألرالاو:زحعللوأ ةزوحللا ملا رهمّصو داحلالا لدأ
 رسكو ةل٠هملاءا ل اوةددكل' ةيقوفلا ها ماا ستقب ( ىدحتلاوةزجعملا طورش كذب و) هيلا لوصولا
 (هد_>و)لبالاءاد- ف نييدالا لب !ةثولصأوةضراعملا فا طوهو ةيتحتءاب وةددثملا ةلهملالادلا
 لط.أنملوةداسفو) هاوةكب وصنمهقي رعت ىن_ءى.دحو ىلإ ازي-ىف لخأدلا جا ىلع فوطعم
 هعمد | ىأ ل طبأ ىلع فوطعم ضامو أ دا ف ىلع فوطع ءهدروهدا فرك دنالىأ ( هدرو عئارشلا خسن
 نا نيهاك-:1لا بأ دوه هنالطن ىلعةجحلا مدقي وه عقدي امرك ذىلا جاةح ىدكلذ نمئش لال
 مهقرق مدعل خلال نب ركسنملالوقلاطداثح.متازجعملارك ذوأ وبذل تابثا ثحابم لبقأ و مدقي
 5 2“ - هوو مل_سوه_يلعهللا لصد _هئانيد: ةوبنلاطبا فكل ذ,اوكسةنيذلا دوبل امهوعادبلا سب وهب

 ( ىنافش - ه:)

 ناس اك نارةلإ د ىلا املا
 ن-هف:_طلامالكىف
 ىنأىذاقلالاق) نادلا

 فاؤاا ىأ (لضقلا

 تسح) ىلاعت هللاهجر
 ناك نودف (لداخا
 ناقةحنا)ه.؛اكىأ
 ىهسملاى (اذ هان امك
 رك طعم )ءاقشلاب

 هتااسر وىأ(انيدنةوبت

 هناردع قنعءاطلالو)

 تصنلاب وه (جاذ>نف

 ىدحىأ ناربد-هث
 ثدى دعم ن ف جات

 بصن كل ( ندلا

 ةلدالاى 15 (ني_هارباا
 ه1 او اعلا
 تابئاىلع ىأ(اهملع)
 نيصختو) هنازدعم
 هحو مهل معك (اتزوح

 ىا ازمة -#:ك اسواوق

 ةضدب اهلصأو ةدوتفم

 اهعجاب اهترئادو كمل

 اهغا رطأو اهلاوح نم

 طظفحو ىأ اهتءءانو

 ةءصد ةعو عاهدا ارا

 لصو-ةنال ىتدح)
 ىلا ىث(اسبيلا نعاطلا
 قددرتلاب اهتامد_ةم
 ر ذو ) اهتاثا

 ىل_ءاقطع تبصنلاب

 رهظ: ى>وىأ جام>نو

 وهو( زحعملا طو رش)

 (دحالاو) ىدملاىنلا

 (هد-و):زجعمهنوك طرشوهوةضراعملابلطةددشلالادلارسدكب وهو ىدحتلا نيبنو ىأب صنلاب
 حسن لطب نمل 0 0 1 وىأ(داق ١و]ةض راعملاسلط هنايدقي رعوىأدادلادب دش وءاحلا حدشب وهواضيأمصنلاب



 ةدحوألاديد_كثب (نيبلملا) هثممأن مهمعن رش 4+ 'دةراخا ل هالىأ(هئاملهالإ ا ذهانب اك :هجىأ ماللادب دشُت , (ءانعاا لبز

 نمةلع_ةمممملا عّدقب (ةام:هو هلم 35 2 ىقاددك أت)اذهانغيلأت ام ىأ(نوكيل هتوبنلنيقدصملا هنوعدإ) زي ما 1

 مهلا عالإادب مو ىأ ل

 ىأ(ن هنو) ماا

 نأ)| م

 ىلع لأ

 رغوا دعو

 (تدشن

 ىفزرك ذأ :ىاديدتلاو

 تاه-مأ بالا اذ_ه

 اهعاواظعم ىأ ( هنازجعم

 ١ تان دا او

 لد ءل) اذو دة نم ىأ

 كإت ىأ ة-يقةوقلاع الاب

 تاحضاولا 9 دسك

 تانبلاتامار-كلاو
 ىو( هر -ةملنع ىلع)

 رسكب ردت مظع كسلا

 ىأءاغلا مسكون ععلا

 هنرةرأد_ةم هظعىلع

 لاكقةوىأ (هيردنع)
 لرش ةحسنىلو وه

 بدق ىأ نو.نلاب

 ل ىفعقو وانقيلأت
 ىكدلا

 0 ا ىألاقف

 م في( انين اوزامابتا

 (اهتم) انّدحو ىك زمحلا

 اهتام اا ؛ ونزادعب ىأ

 ىااقلا حت (قةحغان)

 قهعو: وتب ,املاب ىأ

 .هعلاو) مدقلانآر هلا

 ىقيقاولاىأ (دانسالا

4 0 

 حمس تو عدلا نيذحك

 مدام كو ىعحلا
 رسكك ْأ او) بارشلاو

 ريك ددلا ةَءمصد

 براقىأ(داكوأ ) ىنيقيلا رمالاوأىطقلا ملعلاىأ (عطقلا خلي عاجلا اذه, ىفرك ذامسلغأ ىأ

 درحىلا مهاعيأ مضب ىأ(مهنامياعماناعااودادزيلو) هامهتعيامقث ولعىأ 5 )م

 مالسلاوةالصل هيلع ىسومةعب رشدي أن لع دئامءاروتلا نءمهلقنل مالسلاو ةالصلاهياعىسع
 دما نيدن ةلم لهالانغلا امنا ىأ(هتلم لهال ان علال ,) نيادالا بّتك ىف لصف يك ايف خسلاعو وقوعم

 مهاعدذا ءاسلئاسقلا ىأةددشملا: د->وا اع ءاباان( هنوعدل نم املا هب ني ةمؤملان هم سوه ل طعدنلا ىلص

 نيةدصملا) داما ذلوهقي د.صتوهمءاطا نعهراءعو هوك م | قل نيدلاودي> وال لسو هيلعهللا ىلد

 ّئدد سدل هناؤكادك ةممالسالا فيل "2 هلاعمجن الا ةدالو هنءاحام لكد مه" ارتعاو معوارلال( هيوم

 نالاقيناىسعاملاءؤد وهيل ءهللا ىلص (هل مهتم ىف اذ 0 نوكمل) لا ةفهقيلا“ !ىعادلا نسب م
 مم_بوهيلعهللا كفل يفتك و همئاب احا كلذ مهر ارقاو مهفارتعا عمد !نيجاعربغ نيل

 ةحلاصلامهلاعأ ىف ىقةبعر مهدد زبى لح رمساوا ردص جدايل :عغومتلا ن «نوذ ا ما :م) |
 (مهنامبا عمان ؟ااودادزيلو) هّتغلب د وم ا مهاعأ غلمي وأ لاعالا موغلبي 36

 لود ىلع دهم هندأب زنا را نان تدار قوم#ب ا ةىفهتشب وأ هد زب هنا كاذب

 هانملاو ل حلا انئءااونؤنااء( انتينو) ل <ىفررقم:داي زل |ناميالا لومة لوقلاو لامعالا

 ررقنىأ(بابلااذ_هىف تدثتنا)ب ادع 4اس ”اماي كامل للك“ ونلاو ةيقوفلا

 ىأ( هتازحعمتاه# «أ)ليعف ااوألاعت الا رس ,وهوستك: و

 دارملاوأ اضيأتازجعملا عتاب" الا نانا هندي رباغ( هتانآريد 3 واهر 1
 ردكح مافع ىل عمات 1 را خل مه سوه ءاعىلاعت هللا لص هياما كن 1

 ىلا تازجدلا كل” نمانرك ذىأ(ا ءانستو) ام الا ماظع نم هيدي ىلع ءارحأامل (هب ردنعإ)
 ناينالا دانسالا نأ مد- 0 دانسالا ع- ا <- 0

 لبنا لفسنمعشت رااموهو لما دنس نم لوةنم ثد دحلا:وملةن نيذلا لاحرلا نعةرابعوهو دنسلاب

 هرهسغو حال صلانباباتكىف ةروك دملاهطورش ءاقيئسا,«-تود:_ىلا ىنععدان_سالا نوك دقو
 كيال ءالث بحت عطقلا ة بر ىلا ل-صو ىأ(عطقلا ابا هءانسأام را ا
 راسم ىح ىوقهتكلاب :طناكن ا ووهقه_:هوهنرهشل عطقلا| عومل تراقىأ (داكوأ) نآ نارقلاك

 ناميفوعاك حسا اقام.سالررعلاماأك قعئاشداكىلومعمفدحونئار ةلا نمهقحاءاغقيتم
 ع ءالا بكر يهاشمىف عقوام ضءد لال ةرراهتاأو قدما :تازجعلا ىلاانمضى أ (اهيلانغض أو)“ ف

 اذاو) اولا ةيةونددلاو ىيبللةوبنلا لئالدك ل 0 ةعالا لت نيذلا ثيدحلاةعأ نع
 هيلع اعتللا ىل_صهتافص ىف ف اصنالاواضرلا نم_ءبرظ :نمىأ(٠ ايدك عسل لماما لمان

 تازجعملارك ذنانم هلبقالديك أئاذهوبابلا اذهلبقىلاعت هللا هجر ف نص لااهم دق ىلا إ_سو

 سووم

 ىلا هتومن تامث اىف جا 0 «نال لو هيل عىل اعن هللا ىل_ص هنوبب تامثالسدل ع

 ىدنمملالادؤك كلذ د 5 واهتبخ ترك ذاسءاوهنازجع هر 1 ؛ناهرب

 اها ةةزلاتتكل ه هرعت زاد اهص

 ةتدصلاك هلعفرأت 7 مدعي قعرامو يذلا ذو .ةبوهو نيمحمف ب لسو هيل عملا عت هللا ىلص (هرثأ األءجنم 1

 اذااراثراهرثونهرث نءةرب دا عجل ةو ايالا فئامعص ىف مسرباممعفانلا معلاو: ةانلا لءلاوئاصاادلولاوةيراحلا | |[

 هاطعأ

 ىأ(ابيا اانقضأو )دا رملاب لءللءاغتك اللوأدانسالا ام تلا ةاعارمداكربيخ ف ذ>وى طقاإ |!نودىوذعملارت او انعم :نأ

 ىأ أ (فصنملا لماثملا لمأت اذا او)ةتسلا حاحص وحن نم( ةٌعالا سكر يهاش م ىف عةوام ضعبةنسل اوباتكلارةتباثلا تازجعملا ىلا
 لي زحلاءرخاقموةل لا هرث ” امىأ(هرث ليج نمد :مدقام) هسفن نءىقكلا ى طعأ اذا هنأل اه «ىفسعتلا فصو نءجراخلا



 اهبتناز رىأ(هما>و هلق عة > احرو)ءاملعلا عج ىلع هقوكتو ىأ(هماعدع اريوا' ةديعسلا لئاضفوةد ا هلئ امش ىأ ( هريس ديجو)

 دهاشو) ةءدسلا هأ اوحأو هلاعأىأ( هلاصخ عمج و)ةيلعلا هنالك ل وىأ( 4 امةلجو) ءامك_كاوءالقعل ارئاسواءامهتدايزو

 ( هنوعد قل صوهنو.:ةدك ىف)ك ثمل ىأ اذاباوج( رتك1)ةيل لا همكح نمىأ( هلاقمراوصو)ةءملاهلئامشروهط نم (هلاح

 لاح لهأ”نمىأ(دحاو ريغ)انركذام 4م ىأ(اذهىكدتو)اخا ةماعملا ق<ةوعد غيلبشب هتلاسرة مست ف ىأ
 (همالسا ىف)الخادهنوك
 3 اع ا هيد كم ع

 (انيو رخالمداةتعا ثيح
 لد:و لوهملاةء يصد

 . ىو ردو ةردسك ة ريس عج ( هريس دو ردو ىورت ىلا اهرخاةمواهمراكمبرعلا رث ”اموءاطعأ

 قافاذااعو ربوة رب 2 لاقي هريغىلعهنى اقل اهماعىأ(هماعةع اربو)» دومملاة:بلاو ع رطلا

 اضدأعحارلا (هملحو) هياععجر هرب دن ز وو ثيحدتازلاهلةعىأ( هلةعةحاح رو) هريغوأ لعق

 ىهوهنس< اهفصلا ىهوةلص عج( هلاص+ع.مجو)هربغل عمكتمل ىلا هنالك عمجىأ ( هلاك ةلجو)

 حام ىأ( هلاح د هاشو) ساسالا ىف رك ذكرك اا معا ناهرلا ىف ىطءبام ىهو ىل 4 | نمزام
 رضا ا ىن-ععوهو ه:-اهده_ث هنا ماهيا هيقنال مطادهاشلاب هربمعت ىنو هلاط نمدهاش ناك اع

 لكااو ئ-وك-وهاكب او صوهىذلا لسوه.لعىلاعت هللا بص «مالك نم ام ىأ( هلاقم_اوصو)
 ( هتوم: دك ىفإ ددرت ءاعترو هياعهبتشي وش مىأ اذاباوج(رتكل) هاوقودا ىلع هط ءرهلاب

 ىاك اهدا ه؟وأهاعدمىف موهيلعملاب عب هللا ىلص هقدص ىأ( هنوعدىدصو) اهروظأ و اهاعدا ىلا

 اسول-ه4انمرك ذا ةراشاوهوقك لعافاذه( ل2 و ريغا ذهنك دقو )هير دمحونوهنددنمهيلا

 نع ملسو هيلع ىلا_عتهنلا ىل_ص هلاو-أ نمءارامهافكىأ(هءناالاوهمالاىف) هآوعةمربغو هدعد

 ركب ىف اك مدع 2 غن مهع.ةوهننمأو باق هرعالدا .ةنالاو هتلاسر قدصو هنو. ىلعهنآو ناهرببلط

 اماع مظءرمالا ا اذه هللا ا خام لات وهيا عىل اعن هللا ىف صءار املك ناك هناقهنع ىلاعن هللا ىدر

 نغ-اب حا صروه-_بثملامامالا(ىذمرتلا نعاني و رقد نم وج رأت نك ىذلا ادهلاتمالساللءاعد

 ءافو نوذب عذانب مهضعب هقعصو فلأدعب امهم ءوةرو_كمنونوفاقب( :اةنياو) هتجرتا:مدقو

 نادعج وداذسأ عج( مهدينا ءانأم هريغ )مدع ك ظفاحلا مامالا عناق نب ىقاملا دمعوهو طاغوهو

 ىورو هوأو ددشت
 اض أل _ءاقلا يصد

 ةياورانيلا ل صو ىنءملاو
 وهو (ىد_هرثلا نع)

 نياو) عماحلاب>اد

 دع طواضإ هو ( عئاف

 نونلا هفلالاو فاقلا
 فهمت دئوةلمهملانمعلاو

 الوأن ونا عسف أننياب
 ددوفاالادءنءاقل او

 (انرخ رش
 نيجرخلا نسم ىأ
 هللادبعن امهدينأ-ان)

 ماللا فيةختب ( مالسنيا
 ماركا |ةباكتلا نموهو
 هللالوسر مدخأل لاق)

 لو هيلعيلاءت هللا ىلص
 ةنيعالا ىأ (ة-ئردللا
 باوج(هتْمِجإةنيكسلا
 (هيلارظنال)هتينأىأ 1

 روهظوهرعأهجوىلا ىأ
 َى كف لمان او ها

 هناهرب ى-_قدنو هنادي
 (ههجوتنبتسا املف)

 ىف( ةنيدملا إ_بوه_.اعىلاعت هللا ىل_صدّللا لوس ,رمدقا1_اق)اضدأاهضع.ؤفاتخاو ماللادد ته
 هللا ىل_صهمودقب عمسدنا عا باوج(هراارظنال دمج ) هنعىلاعت هللا ىذرركب ونأووههنرجه
 كك كاَصض تاك |!ل-هأءاماعنموهو هرمآ ف ردا انانهللالوسرهنا مهو ةوةكم نم وهيل ءىلاعت

 ةغلا لن هك و ر وهظلااوحو طولاو هونادلا ن«لاعقتسا( ههج وتندةءااملف) ءاك ذوهسارق

 ه ءلعىلاعت هللا ىل_ص أمت ق:ويئلار ونوهامدس نم هاحالىأ(باذك هجون سدل هج ونا قرع)

 مل_سوهيلعيلاعتدللا ىلصهةدصءاب رورمغ الع هقىلاعت هللا اف هاعدا 8 ءةبذكيال لهنا سو

 251 رع ايدو ياله -ةعىلاعت هللا ىذر لاو هفلاسلا بدك اءةارودلا قدتفص نمهماع ُُط اك اع م

 ىفاب و: 5م د_:ءهنود_# ىلا هللالو-رهنا نوملءتل ك-:|هللاوثهنك ءاحاماول بقاو ىلاهتهثلا اوقدأ
 ال-ءاهمدق» لو ىدمرتلا نعداورال هدئسرك ذى عرش م هةدصأو هب نمؤأ ىناو هتفصو همسايةاروتلا ا

 هجر ىلء وأد يشلا ىذاقلا) مالسنبا ثددح ىأ( هانت دح) لاققهب هلده دس امنسبوهندب لصق

 لاقن هوريخ_<2 اي( ىقريصلا نيل اوبأ انة دحلاق) مدقن اكةركس نيا, ىفورعملا ظفاحلا ( ىلاعتهللا
 حتقب (ىدادغيلا ىلهد ىأن ع) هثج رت تمد#:(نوريخ نبا لضفلاونأو) نطو هذا ريكم نس ا ونأ

 ىلرهظىأ(تفرعإار هاظههجو ترصدأىأ هه> وتنيتاماقهباور قو هنطاب هورس قدصىلع لادلاههح ورهاظ تنأر ىأ

 رود وةفاضال هبيكر تو( باذك هجوب سدل هيج ونا)نطابلا ناونعرهاظلا نالدهج وةحفص ىلع ةحئالا اهتدص تاراما ند

 ىلعونأديهشلا ىذاقلا)هنيعدازهمالنيهللادبع ثددحتدا راوهدنس ماعا دعب ىت "الا ثيدخب ىأ ( هرانث دح)ةغلابلل ةيقصولاب
 (نوريخ نيل ضفلا ونأو قريصلا زباتكلا رد ص ىف مد#:أم ىلعبا وصلاوه :ريغصتتلاب( نيسحلا اونأاذ )و ركس نبأ اظذاكاوه و( هللادجر

 ممجوملاوالوأةلمهملالا رلاب(يدادغملا ىلع ىلأنع) عني فرصتمنوتوواو نوكسوءار منو ةيتحتل |نوكسو ةمدعملا انا عتشب



 ةلهملا نيسلارمسكب ( ىجتسل | ىلع لأ ن عا: رملاج وز نيا فورءموهوام هما عار امهلاوها نما ذكوهسك ءنمحصق و هو ايناث

 ةد_حوملاعتفب ( ر اند هان عاجل باص( ىمرَتلا نع لى وماو هو( بوسع 9 نع) م د مكمل 2 8 نونك

 ةفر-ءعنياو ق>سأخ روع طور لع ذورو بونأ ن ءفارم ءالادح أ طف لا اولا دبعاذ ادح) ةمحعما بدّ: و

 ىو ربى م !ىرصد ( ىدعى أن ياو )بسد ةورد-:غوهو ( رفعج نيد د )ةكسلاةىالا هل هلججرخأءرخ اطقم الاون ا

 | ثه نءمالعالادح[ىرصبلاناطقلاوهاذه( دب عسب ىو! ةمسلا ب كلا ادهأ هل رخأ ةقث ةءاجهنعوممت :ءطو دمج نع

 تقلثخاو ناطقلا ىحتهنامز لهأ مامار ادندلاقو ل 21و نا لا او أها لم لاو محو

 اك او لا حقب (ةليج لأ فوعنع ء) طقهللا ى دعمنا نظاف ةنسنن رشعهيلا

 اك جرح ًاد-علاى قد ما هلاو

 ىداحلا لاو - 1 أ

 وهو لد

0 

 ا ادرك
 مارد! اريمك 42: اعوربغو

 اذ رس ةاذاوا رقفدرا داو
 لاةتاقىقهكفروتاثلا
 هنوءريخ رك ذدقو ىلا

 هعماج ف ىذمرتلاكاذك
 فى_صوقءاحام باق

 ىل_ءدنلا 0[

 سو ه.اع ىلاعت هللأ

 0 ل مالأب

 هللا دمع عاد“ 2

 نك

 لاواقن آمد 0

 را ة:.كحوم 14

 ىذاقلاهحرخأام 3
 ىذمرتلا عماحن نهصأن امع

 لاوود- هزلاقد <-رخأ

 نيا ننس قوهو حدك"
 هدذ-:ىأ هيراش نيد#نء:العا اىاضأ هحام

 ارك ىفإن ع ةمعطالاىو

 نا ه+سنقو (قوأغ ءا)هاوأ ىف ىازلام ذد(ةرارزنع)ةةللاةمئالا 41

 1 1_1 ا 1 اولادك اا(

 نعله ضنا. ., وهطمبض مدقت( ىج:لا ىلع ىفأن ء)مدقتكةرحلاج وزان فورعم اودو هةر دتلا

 مةةي(راش نيد عانثدح) لاعمدقت اك(ىذمرتلان ء)نن-!!ىوارىل و. كرر نوعا

 هتلادعنبتاصلا نيديمل اد 537 مثلا ناهوأ دمعأ- هدح) زاوم ل3: 5ك ةمحءملادبددو 5 0

 عد 0| درك عال كك :و ظفا#لا ىقثلا صاعلا نأ نيا
 منهاكرذ ءوه 5 ,د#و) نازمملا هت رت رود تل د ك1 1 خوخأو ةثامو ٌراعسنو

 هلىورو ةثامونيع-ست 5ع رأةنس فوت ةةث|ىرصبلا ىدع ىأ ب ميهارلا مد (ىدع ف نباو (
 نكح | طفاا 0و1 | ئىرصتلناطتل ادي دوب كورت 0 !!ىادكأ

 ميا عاقب (ةل-.جىلأن يفوءنع )نازيملاىق -* دج و د كو را دل قاوم دامك اهدا

 0 توهودمعلا قيقدنا هلاق_ا 0 ك-!هءىمس( كار منول 07

 ا ةحسست قو (ىوأى لأن يهرا رزنع)نازمملاف عل !|اباحأ هج 0
 0” :؟هوهونينله-همن اروةمحعملا ىازلا مذ ةدور 0 طا نموهو قوأ

 هلىو رونيعنو 9ك دارس اموةعهش ىو ةدروكانلا3 َرمئاذأت ًأرقتهرادفمأى ود لاعدقب ةريصملا

 ءارلا مسكي ا ةمر أن ءو)مدقن اك( مل ل 3 ء5 كل فك 6ك

 ليقفهمسا ف فاخاوتأب ٠ نم عونة-ةهرنملوةنهلع ءاهل مق هما هءأن و كانو ل

 ناءاءمةامهو مكوأم ا هنيسن قف لمخا ىميمتلا ليقو ىموتلال ءالذرم-غل 0 ةعاتر

 اك (ىلزبا ىهوإسوه يا عىلاعت هللا ىل_ص ىبذ لات أ)اضي أىدلب 5 اد ونانر وهشم

 مد وهو اهوحتوةراشابىريسغ هنىكر عوهيتار ىأ (هت.راف)ةيضقلاىف هال دالو ال !هعءاحىلا

 هنهرظت قاعتدرجعىأ(هللا ىن اذه تلق«: راملف) كلذ لبقدآ ار نك هنالهيريءارأل وهج هرم

 ا عدل ءاقىف هللا عةواف هنومنرونو «ةمظعن م.دهاشا1ل_سو هيلعىلاعت هللا ىفص هتويفب ف فرتعا

 مدو ةمحءملاداضل امسك ؛(ادامضنا هريغو لس ىور ) مسو هيلع ىلا د هلل ا ىل_صهةدصدأب رو 7

 ناك وةروه-كمةلد قءءونشدزالةبسن ىدزالاةباعت نيداهضو هوةلمهملادو فل أو ةففذ ةحود وثم

 اعد دص

 هرمأآل وأ هنعىلاحت هللا ىذر ةهدصااركبانأن أى وراك هو فوعىأن ءةماسأ أن ءةردش ىلأ م

 تنكىذلااذهلاةمالسالا ىلا ءاعداملةميظءرال اذهىقاخلوةناك ةعركلا هتاذىف لمأت واسود 1 كاعد الصدلارطناملك
 ىلعهعح ق نالاع وى. هلاةخسن فو نيمدع(ىميمتلا )هما 6 اه راك د تك نعوز“ انالا قداس كنموج رآ

 (هشي راف) همسا فرعدال( ل, ءاىمو)ءةةجىأ(لوهيلعملا ءن هللا ىل ص د :لا) تيت[ لاةخسنىفو(تيثأ)ى اما هرك ذام

 تاق ىلا حئاولو قد_صلاعم ماول نمهيلعامىلرهظو(هتيأراملفإ ءهرنغوهءاكصأن مهقرعل ن مصعد هد ءةاراقىأل وهلا ةغيصد

 هللا لص هلا ةيدص ناكوةءونشدزا نم طعم نس اوهوةمجعملاداطل اركب( ادامضناهريغو ل هىورو) ديعس نبا هاور(هللا ىناذه

 هومقلابهممعي مق مسوهيلعىلاعت
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 نوثلا كيد سا ةزوطار كب (هللد# |نا)هيلعءمالك ةلالد نمرهظ امم لقعل لك تابئابهيل ا!سسناملا ون (لسو هيلع لاعتهللا

 نمريدك ةراتخاناورهاطر د ديو دع اعل وةَعْعل|نونلاريسدك و هزم هذ عقب يلع ا او دما صنو

 لانه طرضف هللد_لا نا هتيطفناد_ةعىلوت ناو نيصلا نص لا ىئام ىلع ثددحلا ظفل ,عن نيشحملا هد هيلعرص ةقاوحارشلا
 ا 11 ةيريسفتل االول م اهئاضتقاللوةلا دعب هءردصملا نا نوك حدي الفانهامأو نيهج ولا

 8 0 هعدأب هولاوام هيقنول و مهعمسوةكم ملقاملقةثعبلا لبق مل سوهيلعىلاعت هللا ىلد ىنلل اقيدص ةنورعمالا نو دل زر 2_0 ف

 ايا ا ىعم ب رن[ صخشتيامتلا فو ةياعتلا قربلادسبعنباهرك ذىقربوببطتبلناعناكو مالسالا لوأ لسأو
 دا 1 9 0 ةكعوهو ملسوهيلعهللا لص ىذلا ىلع مدقامل ىأ (هياعدفوا1) املك لاثالوةدافو هلوادأ هضىمست

 0 00 سائلا ىقربا ,ةار زاكوادصق دعب ناكم نمءامظعلا ىلعمودقلادوقولا نا مدقت دقو مالسالا ءادتب ا ىف
 د ا. ي نور | كيقداف ئثنمللوفاقار قاده ايلاقوهيلعدفو نونجماد نا نولو ةيمهعمساملف ةيلهاحلا يف
 ةيناثلاو ماودلاوتامثلا ىلاعت هللا ىلص ىنلا هللاقف) هلوقبهنبب اك هيل اهومسن أس هلاقأ لا عفد لو هيا عىاعت هللا ىلص هناحاف

 اعنإلا 02 رهاظوهو فيفْخَتلا عمةزمحلا عاقونونلادبدثتوةزمهلا مسك نا ىفاوز وج(هللد< | نا ٍلسوهم ع

 ناقل .ةررج 1 رالاوو || مق دصهمهو ل ةيقري نأ هيلطو هلهلا وس ءذتك أن >ورو وثمايريخوأ ةيئاشنا هتلج نوكو داو
 1 م "3 7 3 . : هنقك هنود هيلع منأ هللا نا ىلاةراشاهننا دمك هم الك ردصو سوهيل ءىلاعت هللا ىلص ه.احاف هولا ةاهدق

 3 3 6 ىلا دصق هنأل ةءءراضمةيلعأب ة.ءمسال 11 فدراف( هنيه وهدم ) لاو مثدجو غاب أىلعهو.عزاساهر

 0 1 ا ا | هيريخال 0 هله او نيد_مالا نعرظنلا عطقب نبق ةحتسالاب هود سموكي: دانا ىوالاب

 7 راع يالها مناهلجأ لا ممنلا لئالج ن ههيلعهردتلا م:أ | هسفنب هدجءاشنال ىرخأ هل محا فدرأ مثةيئاشنإلاو

 0 2 6 ا 9 1 ' نأ نم هيلااندشرا اعادت اهيفودملاا تلج نمىتلاانر ومأ ع هج ىلعوأ هده قحماد| ىلع 57 هلا اور ةدعاسملاو ةنوعملابلطت ىنهعمنيءتسنودومحماود لا يظعتل لب هسفن مانعتل سيلفهدحو هاريمضلا مثالي الغ ىملدلا هركذام ناك ناف هدج تح ءافو لعهدحورد ةيالنا ىلا ةراثاريسغلا عمماك-:اريمشاهدنسأ وىددجتت | ا ارارمشسالا لعل دتتة ع راتسم ابق أو اهلءقاعاهعط ةاذلوتا رهابلاتازجعملاب: 5 وااةوسشلا
 نم) هريغو دا فى ةراشا (هللاءد_مينم) هلوقبهفدرأ اذإو ةدئافلاةروسىفاكهميظعتو هللادجهياءمدقي ئثلل باطلا

 م (هتادسج أ ياو ةيطرشن م. مقتسملا طارصلا اندهاهلوقى أك مقتسملا قورطلاىلاةءادملاهنمتلظهناىلا
 هللاددسبينمةسحت أ ل ني رعت نصب رعتديتو( ءاىداهالف لاض نءو) هلالَضا لعدح ا دقيالىأ (هللضمالف) هلوذ
 نسموهال ق0 نءذأول-ءأ(دهشأو) لالضا اوةءادفاهدمبهللاناوهيىقدل الإ دانساب لسوميلع ل 20

 ّّ 2 1 0 هدبعاد# ناو) هيلعمدةملارمصدلل نهضت هل نأمل دكوث ءوهو هنوش عيجو هتيهولأ ىف ( هلك رعشالا . : 2 افذ 5 0 . يس هدحو د ماهل عي حملا دوجولا بجاو ىوس قدك دوبعمالىأ (هللاالا هلالزأ) دقتعأو
 5 2 لاق) هوقأال ناوج وهدمعهنأبفا معا ىأ ةوعدهيقوهدي>وّل مهداثراوهقلخةاد طول سرأ (هلوسرو

 لا ذالا (ءالؤهكتاملك ىلعدعأ) لسو هيلع ملا عتهّللاىبصهلاقامعمساسلر وك ذملادامض (هل 5-2 5-5
 3 ةشأو) ) 3 جملا ةراكشا كئلوأو ءالوذوهدارأام مهقي واهامأةيلاهتداعا ف طاسءاوهرخ آىلا هللد-جلا هلوق

 هدد _دو هلل ه١ 5 5 0 - 50 -

 اديك أن(هاكي رشال هه ل ع 2
 د-_>أ لك هجيلع عاطيال ىيغرتأ:داه-كلانالوديرفدلا مارعهبسان,اكدي>ونلا ماقمىلعفلادرفأ(هلوسروهدبعاد#ناو) هلق

 ىف عوذتلاو ةرامعلا قئفحا | ىلع ىكحدلا لبا ىلوأهلك اذهو ىذا عمج لع رهاظهناف قى ايةناعتسالاو دا روهظ فال
 لينا هناف ىلءاهرهظأو ىدلاهررك ىأ(ءالؤدك :اماك ىلعدعأ) لسو هيلعملاءنهّللا ىلص ىنلل ىأ(هل)دامض ىأ (لاق) ةراثشالا
 دقوءالةعلاربغل لمعت: دةءالؤهنافتاملكلا ىلا راش ءالؤه مث عوضتب هنررك امك سا اوه 3-0 هرك ذناانانامءنرك ذدعأ

 6 ا رعشلال اوةوةرح-_سلا لوقو ةنهكلالوق تعمسدةللابقةتارعث الث هياعاهداعأ مالسلا هيلع هناةنأو ر ىفو هاج
 ءالودكناماك لثم



 ابن أم ةحاصف نمابجعت هّدح# نيبتوهتح> جو ءوهتحلو ءأهرهةوأهطسوىلان اصوىأ ملل, فا ةلان( رحملا سوماقن عل :دق3)

 نيعلا [ نونا داةكيووفلا »ا لاب سو عاب ىرخأ ىو ةدحو ملا, سوات ىرخأ ىف ىنوةلمهملانمعلاب سوءا ة>سن ىقوأهمأ اهم ةعزلد :و

 5 كال ردفا (كءبابأ) ىندد ءلاكأ( كدر ىطعاىأءات :لارمسكي(تاه)ةفصتم خسنلا ضدي لعلو ةيراذ«ىفاعملاو ةلوهملا

 لوقامأ ورمل دمع ني اهرك ذامىاعءالسالا] وأ قرلسأن عوهوهعبأمق 165 نايالا ىلع كعب ابال ىأرمالا باو - لع

 0 ل ا ل سس ل ل بيب بيب بيسبب-ب-بب#فب ىاه 0 آتاه 1

 | مايالا كمل وأ دعب شدعلاو 03 ىوال ةأرغم ءدعد لزانملامذ ع -
 راطقأعيجىفهذهكتلاةمترهتسشاىأ( رحبلا سوماقن ,عل هلل اق) تافرخت |١١ :ههيلاراشملاو ى وى-ه" ىلا ع هزل 5 5

 هلع امور وهشل ١

 هنز وو هس غاذاه-ق نمةغللاستك ىفاكهرعقوأ هت و أ هطسو رحبلا سوماةوا رع اقرش نا 0
 3 3 انا || ١ | ف لعق مد هب ندرو<© .

 َْ 1 تو ناطوهيقوكا ةعءسوعات ىو رذرخأت ورهمقو يدك أ وتاب ور م طهولوع 5 122 اذإ

 || 5 / ءاعب 2 ه 5 ه 2 اسوا . لعذق 5 -. 2 7

 سوباتوأ سوماقدو دوبأ اوروفاقل الدب ءاق «٠ س وعن :ىورو سوعاقى ىوروه وأم 1 تيهةدامؤسوماعلا

 سوماقا عام في>صت لكل نال يقواض:أ !نوءلاب سوعانىور و:د->وملاءام لاو ملا ىلا 0

 باود ىت> حور ىذ لك هعمسىأ ر حملا سوما: م عاب !ءالوقن الف لاق لات. لوقرق نا هلافأك سوعافو

 نم سجعت هنأ ل .ةوهزورب وردصلا جو رخوهو سعلا ن مسوعاو ىوروهعومدقهغل امموهو رحملا

 كدب طعامأت عم لعق مس !ءا ارم مكي (تاه) خابملا اذهاه غول , عمءالقعلا نماهب قدص مواهع ٠سم

 هللا ىل.ص همالك ع 0 ه«وردرجعهناهف:هدملاداهةةثاهجوورمالا با وجىف مزحلاب(كععبانأ

 را هئاكل و ءاعدم قد صىلعل ادبامهمااك ىف سلوددرت ريغ نكهينم سو هيلعملاعت

 ءاثلا ريسكي تاهلاكو

 ةركاذد نك ىطعءاىأ

 اضيأماللا لمعلا
 اك 2 رابتاهلافو
 ةلعءاعم ءاناهلاو طعأ

 لاك 9 وهم
 ةرمض وأو هو ىويبلا هنعهاور ثيدح ف (دادش نب عماجل اةو)هننم آه ”> م نسحو فد مشل |هه>و - ها

 5 5 اه: |

 وأ نام ةن_-ىفوتوىاسلاودوادربأ هلجرخأو هررغو ناوقص نءىورث. دل اءىفوكللادسالا 0 * 1
 تت تمس نر

 راكثأ اك قاس وهو ىنراح ا هتلادبعني(قراطللاقيانملجرناك )ةثمو نيرشعوأةريشع عسس || ١ قدمي لارإا
 هعع هناو رهاوهريغودادث نب الاتاك ( كد هيدا اعهللاىل هللا لوسر ىأرهنارمخاف ) هلوعتهملا ع كود اى انعازه

 ا 2 ا
 00 ءنبو ةهدهمنب , فوسوهور 4 ىذيةكعمأر اا نام -الاقو ىوربهرخصو هل لاقي

 اء ءاوبارعام مالم ا اع! (هنوعيدم ف *يث كعم لها عميقا ن .اوراسوهب 1 عن هللأ ىلصدأ (لا# 9 01 و

 واولا 701 وا اذكيانأق)هنوعيدت( كبلاقريعلا اذهانلق)ءارشلاو ءبيلل مهلثمم-ةيأ| 10 0
 انو مام زااكو هو ممول وهم ءاطوةمجمءاذك (هماطت3ةاف) لاك ا 0 5 08 8
 اندتءنمسهذىأ (راسو) هتبعذد وهر> ]21 : رعءاما اوهيداةب ىذلا هةسر ىأى عمو 0 3 3 0

 هملاطذ ىت> (وهن ,مىردنالل-> رنم ه) انريعد (اذعد) صعبل اًمصعد : لاقىأ (انا55) رفسعملاب 502ه رسبع
 0 1ك للعسل ماد م
 نمهلوةوىرخأهءاورف هن ” رصتلادرواك ان سا قم ولا و نما 84 3 0

 ه-سقند-_هتموه '9نك ع« تلقا إل هباوج ىردنال ىدااوىردن لوع- 7 0 ةار 2 4

 ىدعتيقه_.ةةغلهناىوونلالاكو تامثالا ف نمةدادز ز ر اوجنمشفخالا تهذ_هىلع ءام اما |[ لدأ 1 ىأ(ان 5

 5 ؛ءه 2

.هنأت جو ز وعكس اكن عوه_سفذب 6 المال ةيالتتامز
عقود هوهننم وزو حك ناوهس 16 لاق 

 ريثك ادق 

 ىراذملا 355 كأن نمتعبولإ_مقوءاهةقلان 4 نمود ءنملو#ب سالف ثيداحالا نم : ر 2 2

 أ تادبءونأب راهشنياودو

 هنأ رود كدت د اوى الا

 ىنلا 3 هناري-ةاف)

 هيلع ىلا عتهللاىلسص

 ىلا اذههنو عدن ئثش م ءمله)5 ةقراول دادل اومالصلاا ةءلعوتلاىأ(لاعفتت دلاب مو

 واولا حم 3 ؛ (ركنماغسو) نددعن ايل فطعلا لعل (اذكو اذان هاق) نمثلان ههنوعيدت ىأ( مب ,لاق)عيبللانعمىأ (ريعبلا

 (ةنيدالىلاراسو) داق ىذلاهخسربى أ(هماطتع) مالسلاوةالصلا هيلع ىنل اىأ(دخاف) ثد دحام ىلعاءاص ني .ىأرسكمو

 همسربالو همسا يأ( رهن مىرد:الل حر ن هاانربسعي يأ (انعدإاننب اميف يأ( اهف )هل ماعملا ف 5ةالطا لاه 9-0 لعل الدو و 8

 رعع < هنال بوصنمأعغسو هلوق ب ( هيل ىدال اذ كد ريتغملا نم-غاوصلان ههعمدت

 هر ركموةدرغمنوكتوهريغودد-هلان ءهب بك مث ةراشالا مساوهيد_ُنلا فاك ن ةدقتك قاَزكو

 نودثو كلا تهذو انوصنم ادر_ةمالا نوكال اهم لآ 0 نوب رصبلا سهذو هن هنودو فطعب

 20 تاكا 5 تل تا 2 يل يلا ةكفسللا 5-22: هج ك4 1-22 هلي



اد_:واهتلحاركتلكةراىأتنعطاذا ل مو اهجدوهقوأ رك اصتأرماىأ(ةنيعلظانعمو)
 ةأرماىأ < اوةقىكدلاد_ةب

 ةفاضالابةخسنىفوةنمطتمىأ وي 2 (ةنماطانأتلاقف) راس يحاهج وز عمريست ىأ نعظناهنالةنيعطظ تيوس

 رتل 1 ج11 1 1 1. ششس لشلهشسلسا_ ب[ ئ67 7 ب بب9ب76_بب7بب97ب6_ 0 797ت9يي 7بب7ب7ب7ب7ب797979ف7لا777لس

 نوعا | فحصت فو اًذكواد_عاصقةئام نعةرانكد بعاذك اذك رش عىلاة تال نعةبانك هنعاهب ىنكيامس ب اهناىلا
 ايس ا ا .: '

 مامضى هغلامء(ريعم يل د ا ل تناتك ادمعاذ
 ) 3 نع_دوةعس ىلا رثعود_>حاونءةنافك دمءاذك اذكو هتاوخاو رشعدحأ نءةيانك ادمعاذك

 لكل ةمزلا لوب

 ةم-م!لاوزو ةم-هلا

 لثلجرهجوشيأر)
 قىأ( ردنل الي لرمقلا

 ردعلا نم هلك تقو اج سا و اا ل خلا "ل ' ا 9

 لاول ا كلذ[ - ىإل 2 ل ا ردبلاةلءارمقلا ل ملجرهجو تيأر) (انحيصافك.) ردغبالىأأا 0 كر ل 0 ك0 ل ل ل

 كو ران كاع رك وتل ثمر دبل نأ ن خالاوهبن هلا هج ولا هيدشت ىفمهتداعىلعهر ونةدايزو هل يدنعرمقلاب في رشلا متل راع | "جدت جشور دي تردص نع سل علان نسوان ميقا صممجو
 1 هلوققعءاف رظلا ضءيداحأدقل وهنسحو

 0 0 5 : ليقاك ركذيئذلابئثلاامنكل ل لمجتمه-:قاميثانأامو * لجأ هجو ردبلل ةييغالب
 ةفايض مت شامرادقمىأ هللا ؛روىفرلوقأ « هايم ادب ام اذا ل :
 ناوىأ(اول ةكو) كل 0 لاقئرد.لا ىىورلا نيااجهدقو

 دس ا ءايضعلا هيل 0ع ردبلا و يتزأتيدالادارأوأ
 د ا انصار ور # ىراشلاب ر رغت تن ردبايلاو
 انلعفن) ةسيفاوك 0 يا م 95 ىحيكهجو بوش فاك
 مد (ىدناحلا و 1 مك تامل # 3 قفا َِ رتعي

 نوكسوماللاومل | . 1 لس يحمل 0 ا : .
 ةم>عمءاخ وهوهدعو ف1 أوءدهعثك_:ةرذك و ردغاذا سود وسد ساخ لاه هوم: ةنطام 0 ا يي مو كيوب يحول ا 2000-7

 ىنانلخد مثل ياو مود ريعبلا لومي ء ىلاعت هللا ىلصدذ_ةًادعب ىذدمىأ(انحبصأف) ةلمهمنسو
 |رمدب) هم-| فرءداللدرلا | ذهول_سو هيل عىلاعتهللا ىلصهعابن أن م( لج رءاق) :دعب مون ةحيدص
 ىوطموأردقمل ؤسٍراوجفنأةسامث (مكيلا _سوهيلع ىلاعت هلا ىلصدهلا لوس لو

 تل 6 هين تو 0 أتنأرأي)لاقفل وقيام وأ ل هفاماولاقم مناك
 مدل نحف : الا نمنمثلا اوذ_خأتىأ ا رتل

 مهو وناعم مما 0 00
 حق عمهرصقف ى رهو ا 0كم ع : ديم حمام : اربخ) ؤقدسانياءاو ري دح(ىف)درو(و)

 0 ا ا ا يلج ىتلادهع نا عاطللو

 هناىحدلا ركذو ىذالك ىف ي>صتوأوهسهنارهاظلاو ىسبتنا ناسغ نا عضوعة خذ ىفولاقو ىلحما هراتخا ام ىلع ملا يفك
 ىوردهناهل_طاحو نب رحبلاد_دععةصقففختلاو مضلابوهامامأوءاقلبلا ضرأن ءماشل|بةميدق ةنيدم ملا ديد شتو نيعلاحّتفب
 ناسع كلم ىدنل ىاربش ىف قحسا نبا نعةدرلا باتك ىفةمعسو

 | ماشه نبا ف.نصتلابهدرفأدقو ليهستلاح ورش ىف ءل.صفتو هتاوخاو نء رشع نعددانك ادمعاذكو
 هتقيق>ناليقاذلولا<رالاوهو نعظلا نمءأرملاةمرعظلادارملاو ةيلاحةإ ج (ةنيعظانعءو)هريغو

 نم-عوةمجعمءاظر وهوهسفنلمجالوةأراالب جدو عللوركذاعمب زوحت مم لج ىلءيدوهىفةأرعا

 2 طانأ) يل توما ذنب عر رملاىأ(تل ةقزاهجو ز عمامعظل ةنيعظتأ را تدمسو ةلوهم

 ىلاعتهلنا لص هللا وسر

 وأ ةهرودسصقم لاو

 قفالدءا ىلع هدودمم

 سوماعل |ءرامعوهغالا

 هأوأ مضد ءاد_:ل>و |

 هر وصقم هيئاثوطدو



 ةنلاسرلاب وراكم نوكي نأ لمحت وهو مانالارئاس عمىأ (مالسالاهلا هوعدب مل سو هيلع ملا عتهللاىل هللا لوسو نأ هابل )
 رمأنال) مالسلاوةالصل | هيلع هنوك ىأ( هنا 45ةيقحتوبثو هيض: فدص ىلع ىأ (ىمالا ىذا اذهىلعىناددا هللاو ىدنالا لاق)

 لوأناكالا )ادحأى أ (ريخن
 نعةخسن ؤو( هل كرام

 و-هوْئشن-علدب رش
 ري هلوةةلباةل الملا

 ةالصلاه.اعىأ (هنأو

 ةررح
 ىلءىأ مولعملا ةغيضد
 حتقب( رطب الق )هن ادعأ

 الوأ ي_ط.ال ىأ ءاطلا

 ها ردختفي

 ةنيدص (باغيو)
 (رجضيالف) لووحملا
 عزال ىأ مهلا عشب

 هأرق ىلع ءاذب ّح رقيالو

 اهنوادن ءادالا كإ”و ملاعت
 مك-ىفاملو ساسنلا نع
 ءاطعنبا
 رادلا»ز ديه تمدام
 رادكالا عوقوبرغتسنال
 لاجسب رح لا ليتاكو

 الاموي وإ:لءامويف
 م-نامو وءاسامونو

 نكح 01 0 و

 ءاذتلا عت ىذرلا

 ه.دبلاعو ناب معلا عم

 ىو ءاسلوالا ةرصن
 ءادهدلاو رشأ ةمنف ولغم

 لهل-ة ىلاعت لاتإك
 ىدحاالاانب نوصد رث
 رمأ لكف نيينسسلا

 ىقري-<نورقم نموملا
 نوملأ: اك نوم أي مهماف نول اونوكتنا ىلاعت لاقدقو نينوكلا

 لوأناكالا زادحأى ْ يشن عى-الو )هل لماع ىأل عاقل اةئيدن( هيدخ ل 1 1 1

 فيئملاتوم رضح فاسق مث * اميقهزناعقو ادنتلحو

 سحا|لا نياللصفملا حرش فو ىلا ناهربلا هذي مام هل ناك هر و رض هنا لام > ال هركذا هيف هل ةجحالو
 ةلاسر ىف ىرعملا هلاقإك ةدال-42انملم>ْلاىوقلاهانءموماللاو ف لالا هيل ءلخدتالن اىوالا
 دنع عتص فرفختا اورمضاابو مالا ةيدق ةنيدمملادي د_ثنوول ءهملانيعلا حتفي ناسعو زارفغلا
 ىذلاو هيهمزج مدع ىلع )ديا ذهوهمالسا ىلءل دنا رع نأ ىهذلا نعالت:حو ملا زو نم رحبلا

 ناثةنسف صاءلا نيو رع ثءد ل_بوهياعىلاعت هللا ىلص هناوهنم راه راث ؤىرب وتلا هل:
 املفاباتك امييلاب تكور ثيجاْمم كلا ودزالا نمامهو ىدنل ا ىبادمعو رقيجملاةر حفلا نم
 هيلعىلاعتهللاىلصهللالوسرلوسر ىف ا لاقو اقلام م>ًاواههماعأ ن اكو دمعىلا دعنا عمدق
 مئان ايأ هيام ثك_ةهيلاكإ دوأانأو كلل او هو نسلا ىف لعمد_ةم ىلا فك يأىلاو كلا ل سو
 ىو ىءدلاةئهأ رق هيخأ ىلا هعفد مثدأ راوهمدح ضف ةباتكلا اهلا تءفدوهءلع تادف ىفاعد

 نابرعلا عضأانأ اذافهيلاىنتوعداميقترك-ف ىلال هلا تعج راماثادغىلا عج رازاذ_ه
 هوخأو وهمالسالا ىلا باحأو ىلا ل_سرأ ىحرخ ؛نةيأ ملف جراخىفا تلعف ىد قامالجر تكلم
 ىغلي ى> مهب اميقملزأ لف منسي كلا وةقدصلا نعي وىننبايلخو ل_سوهياع شا ىلص ىتلاباودصو
 ناقيناالا اوهالىدنا4ا نبانا_عشإءناىلعلدد اذ_هو ىموتنا ُ وهيلعهللا دلل لوسر ةاقو

 ديدشتب ناشغ كلم خ |١ صعد نان هح ورشلا ص ء:ىقامامأو ىد: اجى هس نا عش نملك

 هءلعل وعالامؤ اهكلمىدنللاناك ومدلملاك ل: تنكس ةلي.قلا كلن لعلو هل معمق مسادادتك نيشلا

 هللالوسر نأ هغلبال) مهلك حارشلاو ىليهسلاه> < ىزلاو هو ةحيحصل ا أ اوهناورلاه_:ةلاخغ

 اذ_هىلعىاددقلهللاو ىدتا ا لاق) الص مهتءمسايك (مالسالاىل'هوعدب لو هيلعىل عت هللا ىلد
 ةيدقلا _ةكلاىف هبإ_سوهياعىلاعت هللا ىل دهترهثل هءهفصو و بتكءالوأر قيال ىذلا( ىمالا ىذلا
 هياعملاعتهّللا ىلصهن مأاعلماعل وأ ىأ (هيذخآ لوأ ناك الاريخم مأيالهنا) مدق:إك :احدم هنالو
 وهو هلك اشخأو هلل اق:الىفا سو هيلع هللا ىل_ص لاقاك (هل ران لوأ ناكالائذنعى-ميالو) ل-و
 مذ تاعفاذا كيلعراع * هلثمقأتو قاخن ءهننال ىل ءاك
 لءاغلل ىنبموهو مويلعرصةني وهءاد_عأ(باغب هناو) لد لءافو دوالي وأ” م-اهرخآ ىلا هنا هلوقو
 ءانبلاب(بلغيو) معباب نمرطد و ةمومذمةفخوهو حرفلارهظب ورث وىتاطبالىأ(رظمالف)
 عزب و واةيىأ(رجض الفإ) همايأ ىف هللا ةداعه,ترحاك لا -_-برهلا ناذاناوحأ باغي ىألو فلل
 ء نال ةداعو هاك ىلاعت هللاهردقاكءاذروهرحالاباسثحا هللا لوس ىف هباصأ امل ه>2: و ري_صن لب

 000000 يه لكلا كش لطي لوسر دهااذا دهعلاب ون وز ماليا ,ةالصلا مهل
 ءادوعوملاقههركلل هيد عوام لدعب ىأ (دوءومازحايو) دهعلاناوقوأ وىلا «تهللا لاواك هدهع

 هقالحأن مهقةحتال (ىنهنأدهشأو) ردانهناالا ذود غمىلءءاحهنافاردصمنوك.نأز و ولوعمم
 هللا ىل.ص هتافص لمأت نمنا نملصفلا هلدةعامل د هاشاذهو مسيو هيل عىل اعت هلل ىلص هراص لاو

 نيليلحلا مامالا دم ني مهاربا( هب وطغن لاقو) هتزجعمدها ثيل ناو هتوبنب قدص سو هيل عىلاسعت

 هردهلإف(ىنهنادهشأو)د_عولا ىدصيب وىأ(دوعوملا) محلا رست ةءاملا مذ (زجطي ود هعلاب 5 و) نوجرتالام هنا نمت د +رتو
 نونلارمسكب(هنوطغن لاقو) هتزجعمن ابو هتج>ر اهلا ىلا ةجاحريغ نم هنو. رارقالا ىلعهتلج نسا هتل جثتي هرظن متأ امو
 هرك ذو مسدقوةرو_كمءاهفةنك |سةي:>ح:ةواولاو ل مهملاءاطلا حمو ءاقلا نوكسو



 هللأهيمذ لثما ذه) هئاْع صد :رانثساب هيرانا دسم" (ر انه سسك لولو ) هناذ ثيحن هراوثالاب ضيشي ىأ(ءىطباهي زداكب ىلاعن هلو 5 9

 لثل ناو هنو ىلع لدن ]هب وررهاط برقي ىأ (هرظنمداكب )لو ةيرلاعت هنأ اك ىأ( هاوقب ومع لاعدظالسسلا

 هيءارقدو الت همن ةرلمضن: ل ناوىأ مل_سوهس .اعىلا 0 لعاقلاولوقلان هىلغ :[ناوىوروةوالتلا نم(ان ارق

 1:8 ىراصنأءارلا عمم : وهو4- ”عنىف ىأ (ةحاور نيا لاقأك ) هتزجعم عاونأ ىلعةلادلا

 هلوأحتفي هي طرطوهمجرت تمد: قوس ,دالا رمسعملا ىوحت || ىطس اولا ىدزالا ناميلسْن,ةفرع

 هراو لت (ىلا 3 ”هلوقىف) رعاك ابو سلا هواولا لبتامنومضي نيئدنشلاناوعئاننوكسو نإ

 هيوم رقكو اسرع نهدتو يردك 5 : "زك ةجاحزل اةجاح زف حامصملا حابصم| مم ةةاكثك

 (لسوهي راعىلاعتهّنلا ىلص هود: ]هللا هيرض لثما ذهرانهسسعلولد ءىضابتي زداكي ]هيب رغالو ةمقرم ل

 ناوهرول_هىلاعت هلوق عة ناز ضرالاونحا وهسلار ونهللاىلاعت هلوقىلع فةولا ىلع ءانياذه

 حامدملاو هردص وأ و هةأكس ثلا ناو سوك .لعىلاعت هللا ىل_صدمح هر ون لم «ىلاعت هأوق قريمصلا

 مد..ةندتوأ,لعاناهرب وةزدعمدب لن اورهظت هتومث نا ىنعملاو هنومت هنود هزلاوهبلق دج احزل اوهماع

 ىلعابتاالدن ءانق ا هداعأاعاوديعت هناو اهريسافتدحأاذهناوذن" الاءزهل ىننصملا_كذ

 وهومهونك همالك قرار كئالق ةارماعأتا درب مب ؛ لن أو هنو قدصت ودهشا ىله أكان نهدوصقملا

 نمرظنلاه.قاعم» امىكأ مرسال ١ ىلاعتهتلا ( (لوش) رهاظوهو لم_ةعدم [ دو كا هىلع

 مسومياعهللا ص رهظن ناو ىأ (ان ارق ل*.1 ناو هنود :ىلعلديإ هتاقصوول_سوميلع هللا لص ءناذ
 هد وسنسا متانار 5 ىلع ناو ىوروةمواعمنآر ةلاةوالث و هنا رحعم ظعأ هنالنآر هلا صخوةزدعم

 ىراصنالاة ءاعت 20 او ,رنهللا دمعو هوهنءدللا ىذ ذر(ةحاو ,ر ني الاقأك )لاقفءانعم ىلعلدبامب

 ادهشتام هنافعتغلاالا دهاشملاهعمد هثدقو !سوءهيمل ءىللاعت هللا ىلصهللالوسرءأر «ثدحأ ىباهعلا

 ىورامو بلاط ىنأن ب رفعج و ةثراح ندي ز مهو مب الثلاع !مالادحأ و هو:ةرحفان منا ةةنسدا

 هلوق 1س وهيل عدلا لصه>دم نم

 ري اك يمي 0 00 21 ةنيممتابآ هيق ناك مول

 تناك ةناور قو رار :رظمولو عقم سا اهحتقب ولهان مساةددكلاءايلا ارمسكي ةندممو
 ىلعهيقياوكلاتترتي امىأهس دع هللا ففعل بيوصدسبعلا هلوت حم ىلعا ذ هوه هادي

 جات التان" الاروهظدنعهنالهلاحىلع قس ناز :وحو ىلوأ طرشلا دقف ىلع ىقوهمدعو طرشلادوحو

 ءا'تلدنان: زهاب كلوش كاد لصأوال_صأه.ةلاك- كاال_ةلاحلا رهاظ لالدت_.ءالاىلا

 ىأ(ذ_+خأت نا نآدق 0)قالمةغالبلا نماربةرظنملال_عجفو م راتءارتتك لكل
 لوانتلادخالا لصأو ا ريق عرش ىأةءار ةلاىؤذ-ألاقي(ةلاسرلاو ىولاوةوبتلا و 20 عشت

 تا رجعمىف) عرشناهركذدعب ىأ (هدعب وز هنأ وأب رد 5ىعع نآواذهامناعمنعهي 2 وح مد يلاب

 لمعت دوردصماه رسكو لادلا حمقب ىهو هنو ىلع عطاق ل يلد ىأ (ةلالدو ن اهرب ن مهيفامو نآر قلا

 ليلدلاى 2

 ممل أت ءاأس نلوأهراتكى لع فةو نمل كسل ماع بط لاو هدعب اماما هتها لعلاب مآ(!“ لهو

 ىن اقث - ها )

 |كوالا قت رطلابهّتلال_>ىلعلدت همس ةلالحومو | هس ت مظعو مظعىأ (همسا لجهتلانا) مدقت

 هئارعشدحأىردببيقت

 ها لاس تا

 ه1 ارصح مل--و

 نتاحب ملا 1

 هرحهملان-هناعةئس

 تانآ «يفنكمت مول) 3
 ةلدتحيلا امسك (ةنيبم

 قدجو لول ىأ اهحةفو
 6 ر-هاظ تا

 كلل عايش زاعمو |
 (ري ا كعبخي هرظنم

 زوج مةرورض نكسف
 ه0 رشه ت16 لادن
 ندلا قد خيشاا بسد

 ىلاتدبل || ذه ةصمت نم ا

 0 هرطش :ريسغل عمناسح

 امولاو ثيح ىنانثلا

 نادك 5 2-5

 ةنيصتايآهيقن 55 ملول

 كك 3 هتويدىتناك

 ريا
 نكميمبا 0 هىهتنا

 قروطأ م

 ىأ(نآد_ةو) ىعا ١

 ىأ(ذ_خأت نا)ناح

 (ةوجلاركدة) عرشن
 لس ةلالرااقلا :ىعذ

 ناكر ةااع راوذوشلا لا لماشلاجر) ناب وىأ(ىولاو) ةلاسرلاتعن
 نايل نمدياعتاموىأ(نآرقلا:زجعم ى)عرشتناشل اذه غارخدس وىأ(هدعدو) ةومخلا ةمدرت نعي زيمثناموةلاسرلا

 امن اعمنيعتوابينابمنيس ةمالسعوهنآ نمةندبوىأ .ك؟نوللادلا عتفب(ةلالدو)ةجحىأ(ناهربنم)نآ رقلافىأ ( تانك

 ىلاعت هللا نا ملعا) «(لصف)و



 هتنس نع ىك> مهدات ذو ىلع ىأ (هدابع_رولقىف)ةيفرعلاو ةيعرمشلا مول هلا ن مرمر كا فراعملا عسيج ىأ (ةفرهملا قا ىلعداق
 ىاكلا ملعلا قاخىلءوىأ (رلعل او)هردصىقمالسلاهيلعدوادىملاروزلا هللا جوأ د هاجم نعىوراكو ءامدثالا صعب ق هنا حمس

 هتاوولخمءالقعاهمزلأ ىتلاىأ ( هناغيلكتعيجو) ىلعلاىأ ( هباقصو) ىسحلاىأ(هئامسأو) ىمسالا ىأ( هتاذب) قاعتملا ىلا الا
 [ك )هتمكح هتضقاو هتثدش مه.تاعتول ىأ (ءاشول) هتك_ئالملاسرا نمىأ(ةطسأو نودو) هتايذج نمةيذجةضافابىأ (ءادنبا)
 (ءايدنالا ضعيف هتنس نع كح

 رو-هأىف ىمنالا ماخلالا

 رهط ةداععلل4 ةراخ

 نادأ د: اهقيقحت

 ضابد 3و ةدارالا
 هلوق ىفريسفتلا لهأ
 نأرعشا ناك اموىلاعت
 ىأ(اي> والاهلنا «ءاكن

 مانماب ؤروأ مالا ىو
 هلع ىسوممال مةواك

 قىأ( زئاحو)مالسلا

 هيداراقاعت دعي هنردق

 لصوتن ا)هةمكح فو

 امىأ (كلذ ع مجمل |

 ةيلكلامولعلا نه زك ذ
 ةد## فراخ
 كلمنمىأ (ةطساوب)
 مسوذابي) كووأ ىدنوأ
 طنعءام ىأ همالك

 95-5 55 و 0 م

 رشدلا ريغ ن ماما ةطساولا
 وأءايدنالا عمةكتئالملاك
 ءايدنالاك مهسنج نم

 مهانعمىقو( مالاعم

 اميفمهعامتاعم ءايلوالا

 الو) موعابت أمه نمشي
 نمرك ذا ىأ ( اذهل عنام

 ةطساولاو ءادترالا ىلا
 لادنم) ءادبالاق

 لح: سملو)القعوالةن ىأ (اذهزاحاذاو) لةنلا ل كين و ىأ (لقعلا

 نمىفدللا لعلا مي لصح ثرح ههأن «ءايلوالا ضعب نعىورو ىأ ؟ .٠

 ا معلا وزاضيأ معلا قا طمىنءعنوكي وتايث زابلعااىهو (هدابعرول-ةىف4 عملاق اخ ىلع رداق)

 .( هتافيلكت عيجو) اهريغو ةيتاذلا ( هتافصوهئامسأو ) ةقيةحتاوهنكلاب نك. ناوأخ.ةياملع (هتاذب
 ا قومههنيو هيب طسوتي (ةطساو نود هلوقب هرسف(ءادتبا) تادابعلاو ةيعرشل ارومالا نماهج مهمل ىلا
 | مهمل ع(ءايدنالا صعب ىف) تقي رطوىلاعت هتداعىأ( هتنسنع ىحاكءاشول) ركذام مهميلعتو مههالعا

 وأمه هفشكو مهولق كلذ عقوأن ابةطساو نودي ة-ةبالار ومالا صدد .4ةرعذامالسأ اووالصلا

 ىلا م.ةنمل لكن وكو عامسالا المو عاذو عاناسماذهو ةقداصلاا مهتاما«ىف ئالذ مهارأوأ مهمحلأ

 ىسكى ران لعلك نا.ةداعلات رح فاشكلا ىقوهءاوحرص[مكءايدنالا مول عري غه.دارملا ىرورذو ىراعت

 ىتلاءايدنالا مولعك مهضء»لاقرظن مدقت ريسغ نمدءل عذر دقعلاثادحا ولع ثادحا ىلاعت س

 حصدال كلذونيك اشرظنلا نامزاونوكبالثلرظن مدقنالبب لعلا مهين ىنلخ دن رظنالوهيرورمض تسدأ

 اهعيجءايدنالا مولع نا ةيفوصلا | ثم صعب نعى ةن انو !هاضتراىزلاوهاذهو ب رلا ىتنيل

 ناىلعءانب (ايحوالا هللا هماكي نارشدأن مك امو هلوقىقرعسقدل الهأضعبهرك ذو) [بمري غدير ور

 فواعم هللا (لصوب نازئاحو) طققكملاةطساوب ناك ام ه.دارملا سداو هوو ماحنالا لءةثن جلا
 ةطساو ةفص(مهغام ةطساوب) ةغلاسلا مولع ا|نمروك د-لا(كلذع.يجم-#لا) رداقالوأ هلوةىلع

 عمةكتاللاك رشدلاريغ نماما ةطساولا كل :نوكستو) هيل ءلدب مالاكب هل صوب ىأ ةيتحتل اوأ ةيقوغلاب
 ةيلصالامروص ىلعوأ مترو صربغةروصب نياثمتم مهوأرءاوس مال_ىل و ةالصلا م_هيلع (ءايدثالا

 ىحولا ِل_سوهيلعىلاعت هللا بص هيئاي ناك [كمهوربلوأ ل شوه لع ىلاعت هللا لص انيينل عقوأك

 مهرعأامهللا نعمهمو غل نيذلا (ممالا عمءايدنالاك مهجن موأ) ميرك هدابع صاخ نم مهري _غ

 وأ ةينايبةةاضالاف لقعل اوهليلدنهىأ ىلةعا| لول دن ه) هيهسقب روك ذملا(اذه عنامالو )هغماستب

 ل.رلالاسرااو عنخ هناذلالالي-:سمووملءج نزلا ةمهارمالاالخ لوح سهريغهنا ىنءبةيقيةحىه

 5 ةيمالكلا بتكللا فنبيك ةيلقعلا ةلدالا هيلع تادو ةيملالا تكلا هءتةطناسعالالضوارغك
 نممهةدص ىلءلدامبلسرلا تءاجو)الةعالا_ت دعبل ىأ( ل>:سولواذهزاجاذاو) هلوقبهيلاراشأ
 هرجعملانالإ .عمالدوغلب وهللا نع(هياونأام عج مهةيدصت سج و ةقةحلاةرهاظلا (مهمتازجعم

 ىعمنالاهلئايامناينالاهنو.تركنأ نمديلطو هلدز>عمىنلاراهظاىأ( ىنلا نمىدحتلا عم

 هيثم-_مأدنمواهطثلا ىغاذال بالا ىد_-نمذوخأم هنالروك دلابلطلا وه ىدحتلا

 قدص

 لسرملا ىلعىأ(بجو)ةرهاقلامهتانآوةرهابلا ىأ(مهتازجعمن مم وقدص ىل ءلداعلسرلا تءاحو)الصأ الاحم ئاذد عملو ىأ
 نمىأ (ىنلانم) ةطراعملاباطىأ(ىدحتلا عمةزجعملانال) مريلعةّمجاولا زومالا نمىأ ( هءاوثأام عيه ىف مهةيدصت ) مهمل
 هيداهثىأ(ىلا_هتهللالوق ماسةممئاو)ةليكاوركملاوردحسلاو جارد” #سالالهأ نم نك.ملوةو.نلاتعن هلنوكينا عدل
 هتوعد قيةكن يف



 ءامزاونملوءالاراخا نمىأ( هاو ةياوين هقد_صىل_عدهاشو) ع هرفلا ىف ىأ(هوعبتأو) لوصالا ف ىأ ( هوعيطاة ىدبع قدص))

 ىتدصّدنأ لاق مةلاسرلا ىب:ىعدااذاهناهحيضونءلوةاابويدص:لاك لعفلا_ىددصتلاناف ىقعلا لاوهأو ايندلا لاو>او نيوخآلا
 نملءف آعتل اسرلا نمهيعدب هيف هاقي دصت هللا نم كلذ ناك كلذ ىلاءت هللا ل عمةاذك لعؤي نا ىناسرأ ىلا عتهللاناىاوعد ىف

 ماقاذا لج رلا نا اذ هريظنو مثالا يذاكسلا ىيدصت ماكل | نم ليحتل وتقدصءاوعدءةعهلوقك كلذنوكيفةداعلا ضع
 ئاوعدىفاةداصتلل اا هيأ تنك ناذلاق مث عمسموشل لا نمىأرعهذهءاو ءدو كيلا كلما لور ىف اداهشالا رمش عم لاو مظع ل < ىف

 هقد_ص ءو مابا كلما ىت هدصتىلا نورضاحلارطض كلذ كمل | لعفاذاندعقأ مث ىسأر ىلع كدر عضوا ئاو بصن اوك داع فلان
 ىطصقت مى (هعشدا رأنذ) انههىلصالا ىأ(ضرغلا نع جراخهيفلدوظتل او)ىدمالىأ(فاكاذهو) هاوعدىفةرورضلاب
 146 | مهجر] خس اك اندعأتافنصمىأ(انتعأس تك ىف قود هدجو)

 هوعيطاف) هذ> نمدحأ هيلعر دةءالىذل !ناهرمأ |نمهعما هاعداام.5ىلوسرو (ىدبع فدص)

 معاق هأو5 لع قوطءموهو هلاقام لك ىف( هقدص ىبعدهاشو) هللا دنع نم هنالك رم أيام لك ىف( هوعبتاو

 ةماركلا نيب وادب قرلاوةيعو وأ ةيعمسا#ملاو ةزجعملا ةلالدىل_ءمالكلا مد_ة:دقو ناريخ
 فئيدصىتلا (صر-ءلانءع جراخهيفل.وطالاو)ءاندصقاهيث(فاك) مالك لا(اذهو)رحسلاو

 4 لع فق ىأاهباو- وأن هرعخ ( قودسم هدد وز هيلع فوتولا ىأ (هعيشتدارأن ف هلجالباةكملا

 قه وخلا وانك تك ىةخ_.:ىوائاملعو (ىلاعتهللامهج رانتعأتاةتصمىف) ليصقتوهمامتب
 ْن مريسثك هيلا بهذاكل_طعالاوهزم_هلانأالاهكرتوزمهلانيدغاهيناىل اةراشا ( هزمهن مع

 0 .وهملع ىلاوت هللاىل_صهتنالوسرةغلهنا ل .ةاذإو رثك الاوهزمملا كلرتن اكن اوةأح: لاوس وغللا

 هتابنالا رب كاوهو أبنلا نمذوخأم) هلع مالكا قأي و زمهلاب هّللاعىبناي ه1لاقامىبعر كن أهناو
 5 هل لاةءالق نط ةباءوأ ل_عه.ل ص<ةميظعدئافوذريخأ نأ ١ تغارلا لاو ىلاعت هللا نءورامخأو

 ءاممل اوةيقووقل اءاعلاب ) زم-#تالدةو)هنم معأري_#كلافاةداص ن وكي و ةنالثاءايشالا هذه نمضي ىتح

 اينلامريسسقتىأ (لدوأتلا اذهىلع) ظفالارابةعابةرمحتل اًءانثملا هنءارقزو <وةومنلاىألوهجلل
 ىهواهلمق ىلا ةك رولا نسخ ندد لام تسالاةرثكلا هيما او هته لد

 انهدارعسدأو اهتكرسه:مىذلا فر-لا نيب واهبةزمحلا ل هج ىهعءارقلادنع ليهستلاو ةمصلا

 هم-لعأىأ (هءيغىلعه_ ءلطأهللانا) لوةلااذ_هىلعمالك-لا نم مووفغملا ىنلا ىنعمىأ (ىنعملاو)

 ةدحوم ا ءامل ادد ثم لوعفملا ةةيصد (اًمدنمأي 'نوكيذ) هدأ اججوملا هم دن هنأ هملعأو ) هناي هريخأو

 ءانعق (نوك وألو هم ىععل عفو 45) اًثينمىنءعايدت هملعأ و هعلطأ ن منو ىأ اهفيفذتزو 2و

 هعلطأاع)اهفيفوءابلاديدشتب لءافمعا(اندنموهندت اهثع اع لاف ساءانلا سل ا

 لوق ىأ (هزم جل نمدنعن وك ولاده ىلع( لءافىدءعليعف) وهث هناء مغموهماع نم (هءلعللا

 (وهو) عفهرملا ىنعع عاشو لل#:لصالا ىفةول هةنريردصم(ةوبذلا نم)ذ و+أمأينلا نمزمحلا هن اب
 ه:مدارملا نيب مث ىعمو اظل ةويرلاك وهف( ضرالا نم عفتراام) ىأرمخللا رظن ىأ ظغالارامتعأب هركذ

 د_طهيدنلاو ةروه-_ثمةءااعئأ(ةييدنةناكموةقل رش ةببر)عقاولا قوهللاد نع( هل نا ءانعم) هلوعب

 قرة ىناوغلابكث يح (ىلاعت هللا
 ه.قلعت اموديحوتلامأ
 هعشامو ةومئلارعأ نم

 اهريغو ةزجعملات ابنا نم
 ةيلقنلاوةياقعلاةلدالا عم

 ةلطاملا ب هاذملا نمو
 معابر هدلاو اكلك
 هذه ءاملعةئءالاب دارملا
 ىقىكدلادعبأوةمالا

 الذاةيكلاملا ىنعن هلوق
 قشحاملاهذ_هلخد

 ةيفال# |ةيهقفلا عورفلا

 (زهرمن تغلى ةومنلاف)
 ءارقلا نيب نم عئانوهو

 وهو أبنلانمةذوخأم)
 ةزههارهتردعتو(رخلا
 ىوُدناىلاعت هلوقك ةراث

 ىرخأ فيع_ضتلاو

 يبن هناحبس هلوقك
 زم-#مال دقو) ىدابع

 ىأ (ليوأتلا اذهىلع
 ىنملا اذ_هىلعهئاقب عم

 ىدسعملان-ههيداراو
 ايف ىأ (اليهسست)

 00000 ا ا ا

 اهي ةاهماغدا وءان# هزمملا لع هفي فشق ىننلا اون ىناماوةورماك اها ثمىفاهماغداواواوةزه-هلا ل_هكلام_عتسالا ةرثكه بج وأ
 ىأ (هيغىلعه_ءلطأ ىلا هتهللانا) نيب ءارقلا ىلءذ مديح ىأ( ىعلاولاوا ب قامرا _كنالءايةزوحلالادب ا ءقءايدنالا ىفاسأو اهلمق

 ممملا ذب وهو ىنءملافىأ (أينم) ىلا ف ىأ( انيدن نوكيفهيدن هنا هملعأو )هررد_:عن مدر ص خا ه_هيغىلعوأ هناميغم صعب
 لععمهنز ىلع اكولوىأ( ل وعقم ى عع ل .عف):د> ولادبدة ون ونلا عم ةيوأةنونملاو زمفا اهددبّةدح وما حمتو نونلا نوكسو

 ليعفف هيلعىلاعن هللا ءاطأ اعلا هلعمىأ اروسكمدب ددةلاوأ ف رضذتلاب( اًمدغمو ه هللا ةعبام نءاربم) ىغلاىأ(نوكم وأ)

 تشب ةومنلا نماذوخامىأ (ةودنل انم) هلي دبتدعب هماغداوهليهستب ل_ةررلوأ (هزمه نمدنع) ىنلا ىأ(نوكي وأ لعاف ىعم
 مانميتمطىلءذزي>ىأ (هانعمو) ةعفرلا ىنعع وأ( ضرالا نمعفتراام) هلوقبريخأامرامتعاب ركذ( وهو)ةدحوم ا نوكسونونلا
 ةقيطلةلرثم ىأ (ةبمدنةناكمو ةعد مكمل رهلنا)



 قنوك:نأل م ”<ئءملاذ ماض: أوه مث فرشأ اذا فانأ نماهلصأو ةءفةرموأةدئاز ىأن ونلاريسكو مما مضي (ةقينم هالومدنع)
 ةعفرلا وربما نمنيونءمان ن اف صولا ىأ( نافلة ثمهقح ىفن ام صولا ناهربلاعيقروأ) ناشلا عفترم ىأ لو ءفماوأ لعافلا ىنعمىنبملا
 أب:مهنوك نمناصولافىحدلا لوقامإو نامزالتم لب ناعمة ىنلا ق> ىفامهنم لكرابت ءابل ءافلاو لوعفلل هانبلا نمنيينبملابو
 ىلكمىلاهب رنم(ل_برهاوهقلوسرلااماو) فورعملالهأىلع الك عه فوصوملا ق>ءافيثسا نعرصاةفاشدنموأ
 . موه. كحذاهنال هقاحت
 لعقم ى-ععل وعق تأ

 هر وهطظد ىندم هوللع لءف هنونعملا لزانملا, صد ةترلاك ةناك-لاول ولا ةمون نمودعسممنتل لماخلا

 اًضنأ اذ_هىلعوهوهاوساهدعصتال ةيلاع(ةفينم)هر و مأيلوت ىذلاهنر و(ءالومدنع)ا سح وأمك هعوقوالياةىأ ( اردانالا

 تاحردلا عمر نم هلال عفت منال ل عاف عك وأهري غىلع عوذرم ىذلا ىأهنال لوعقم »ع ليعثأ] 37 55 ملعب لولب
 نالىب_هملا بس<ناقفاوةمىأ (ناةلتوم) عفترملا ىعم وأريخلا ىععىنلابهقصو ىأ(ناقصولاف) هوكنا أ (هلاسراو)

 دار-هلاوأك ل ذىل_ءعلطي لاعماقمهل نهوةيلاعةلرنم هلورب غهيلععاط. ملام ىلع هعالطأو هللا هدعب نم هج وىلعلب قيةكسدل

 ىفهقيفذ مزتلا هيرب! اوءرذلاك زو مهمهناهب وبيسهاضترا ىذلاو لوءفموأ لعاف ىنعميليعف نيفصولاب|| مّ مأ)وه ىمكح
 نيع_صومىالا نآرقااعيجىفزمملانعئانأر قو قأراك ع. يسلا فئرقاد+و ةغلأه هلاكو رثك الا غالبلابىودو( غالبالاب

 ف.صالامدقاذلو لصأ امي قوهائافالخاو ىنلات و. اول دنال 0 ىذللاه سفن تءهو نا نمىلا)هرعأ خيلشىأ

 ل اس 3 عريلبتو رماله_ةءباذا اسرأنملوعقممسا (لرااوهفلوسرلااماو) زومهملاىلاءتهتلادجر

 , (ةغالا فلله هملانيعلا متفم ملا مضب ( لعقم ىنعع) لاعفالا نملوعفم سا هاوأ فب (لوعف تأ لو )
 اقل الاق ةلملق طاقلأ ىفالاىأ( اردانالا)اومةكوةغالا لع هيدارب نازوكو مهن ماكو برعل اهعلىأ

 ىلا عتلاق (هيلالسرأ
 لرثأام غلب لوسرلا هنأ
 اذ-ه مكبر نم كيلا

 ىءةلوسرلاو بولحلاو بوكر ملا ىهءبول>وبوكرهنمءاح ل يلق لوغمم ىنععلوءةنوصملا ردلا ف | ادام. وينو كدقلارالا
 مالكودب زان ملعقم ىنععلوءفردانلا نا ىذتقي ىلاعت هللا هجر فنصملا مالكو ىسوتنا ل سرملا نودنوكيدقوةكئالم

 نا لوق ناهنأالا روك ثو ر ومص ك لعاقلا ىعمهيفسلاغلا نافالطم لوعفملا ىعمليلقهاب رعلا يروا كدلك النار
 ىأريسمالا برذ م-هردلاك ةغلادللزا < لبهيق نام نك, ةلاسرلا ىععرد_صملصالا ف لوسرلا نيد ا

 هاوةوهو ىءملا|اذهم ريثك لوةىد رودقو هيورضمأأ نوع فلا هذا ىوط
 لوسرب مهتا_سراالورس * مهدنعت <امنوشا ولان دكدتل . ' ىأ (ةناقشئاو) املا
 مسهغيلبتىأ(هيلال سرأ نمىلا غالبالاب هللا مأهلاسراو) يب سدلا يش هيفنا ل فاس تلاس رباعأ | يدل كل نمد
 هغيابتلراركتلاوىلاوتلا ىأ(عداتتلا) ىدملا الا( نمهق اق: ثاو)ةطساوبوأ فب هنيدو هثعب رش ا مق
 ةقرةدعرة فرق ىانيدح ةقب لسر عج ةرمها تقي (الاسرأ سانلاءاح م طوق هنمو) ةرهاظا هدب ةسانملاف 1 1

 لصءهيلءاولص مهنا ثدد# ىفدر ' م( اضعمهضعت عبتاذا) هلوقبهندب كا ضعب مهذم دعمت نيءدانمم (الاسر آس انل اءاح موق
 مْزلْأ) سو هيلعهنلا ىلص (هنأ اك ف) هاوقبهقاقدشا هج هنيب مئاضهد مهضعد عبالاسرأ سو هءاعمزلا

 مومءلةمأدعب ةمأوةقرفدعب ةقرث(هعءابتاةمالا تمزلأو)هتمأىلا ىرخأدعبةرع (عيلبشل اريركت

 نسحأ ناك ةخسن ىف اكوابهفطءولو هتمأوهعابنارابتع ايوأهغيلس سفن ىفام |عباتتل اوراركتلاف هتلاسر

 لاسر ع هلوأ حدقي

 د-ةوىأملا ف ىأ(اضعب
 ساننلاءاجملوةناو ظافلالا نمفاقتالاو ىنملاةهجن مذو أم هنالاةحممالك ىفنا نمليفاسفإأ سهل ءاولص مهنادرو
 هيفوىلاعت هللا هجر ف نصملا ملاك مهق مدع ن مئشان ماللك ىنهملا فالمخالهتلسرأر دصم سدلالا درأإ ل هياعىلاعتمللا

 دحاو(ىنععلوسرلاو ىنا !لهز ,لوقباوجىف اك تاك ل ع رخال جب مهضعب تاكا

 ند وأن |ليقاذلو نيرن»؟مأ ةخسنىفو نيثدارتمر غنارباغتماههث(نيينعع وأ) نافدارتمامهف 2 (هنئاكسف) 0

 نالناقدارتم وأن ان واسم ىأ(ءا وهامهليقف) لحم اذه سداه>و رشو ى-غملاق مالك ه«فوانه ةءيصب(مزلأ)ل ود ءرلا

 ىةغللا ل_صأ ىذتةمىلعو ىنءلاس. <لوسرلاو ىنلانءبةقرفتلا نأيب اذهف(هعابتا ةمالا) تمزتلاةخسن قو (تمزلأ) واولاب

 قال طاىفنيفدارتمنانوكيةد>او(ىنععلوشرلاو ىنلال ه) ىفرعلاوأ رشلاحالطصالا ببىىأ (ءاملعلا ف لّتخاو) ىعملا

 لكذ ينعم ايف ىأ(ءاوساههليقف) صخألوسرلاو معأ ىنلا نوكي ناب يرباغتموأ ن ينيابّةهىأ(نيينعم وأ) رخآالا ىلعا مهنم لك

 دددعربغو أدام ع رشبهيلا وأن أنا اوهنم

 0 ا 9 وس

 000كم ع ا ا سس و



 نمكناك اذاةومنلا ىنعم مزيف ىعد ( مالءالاوهو)رابخالا ىأ(ءابنالا نم)ذوخأم ىنيملارابتع قعملا اذهلصأىأ(هلصأو)

 اولدةساو)هريغل همالعانار ومأمنوكي نا امآوددعل ىلاعت هللاءابن أ نم مزليالهنا هيفو غالبالاو مالعالا ىععىتلاةلاسرلا ىنعمءامنالا

 موىأ(اعملاسرالااه) ىلاعتهنلا ىأ (تدث أد ةق ىنالولو سر نماء قن مانا سرأامو ىلاعت هلوّقب) ىنعملا قءاوسام وكل ىأ
 الوسرالاىثلا) نوكيالقرهطالاونوك.الواولاتحي> صل اونو كالو لاق سن ىفو (نوكالو) امهندبو رباغعامكح فطعلل لءكي
 راهظالاوثعيلاوهوىوغللاىنعملاب هم  انهلاسرالاناهفو نعم كلذ لعءانبىأ(ايدنالا لوسرلا) نوكيالو ىأ (الو
 ةلماش هترامعف امه ىواستلاو ىناثلاو قطانلاوناسنالاك موهفملانودقدصاملا قة ىواستلالؤالا
 (مالعالاوهو ءاسال !نمدل_دأو) عرشه بلا وأن ملكا هانعذلوالا لاب رقأ هدعدامناالا امل

 ملل هنا ل ارت وا مهم وهعمفاتخا و نابوافثمامهفكلذل لس .رااماهنالاضنأ مالعاهيفلاسرالاو
 لستالب الان اهل ودا ذكو 5 وعلا نمهءلس .ر لامع مهملعت دقهنالمعأ مالعالا ناهيلعد ريال اوهل.قاسمدب

 نمكللمق نمانلسراموىلاعت هلوقب) امه واستىلء(اولدةساو) ناك رلا لت نمهنافرك ذام ىلع

 هيلاوالو در ىنتلاوادتلودرلا وكي نا مْزل ىنلا لسرأ اذافامبلاسرالا لعف ىلعهنال( ىنالو لوسر
 (ادنالا لوسرلاالوالوسرالا نزلا نو كالو لدتا (لاقلاسرالااعمامملتدن أد-ةف) هلوةبراشأ

 معالارك دىلا ص >الارك ذنمقرتا#نانلوسرلا نممعأ ىنلا نا ىلع لدتا ادن" الانا ه-ءلعلدقو 1

 ركذاف:رباغملاىذتقتىفنلاةداعاوءانأي لسرلاددعىلعءايدنالاددعةدايزن ىطانلا "الا ثيد#لاو ١

 ىن لك سدو ىنلوسر لكف ىهجو صوصو مومعامهندبق(ه-ج و نم ناقرتفماهه لد قو) عونم
 رمايهيلا وأ نماذ_هىلعهنار د11 هلام تاك ةءثردةملاسوةياك ةحومىلاهل" اكلوسر 1

 ةخ_انةعي رش هلت ناك نمهنال دقو غياءثلاب رعأو كاذب هلا جوأ نملوسرلاوالمأ هةيلمتبرعأ ىملا

 هيدارأ (بهغلا ىلع)امنوكسىأ اهقيفكوءاطل اديدشُب ( عالطالا ىهىللاةو هَ اىق)ةلاسرلاوةوينلا

 صاوخ) ىلاعتهّللان م (مالعالاو)هري-ةد وهن وأدب صام هلءءنرشتو ىلاعتهللارماوأ ن مهماعن لاما
 ىسواعقو اك اهنوديوأ ل اةط_باو ىجولاوةمصءلاك ةلاسرلاةلماشلا ةومنلاب ص ةكامىأ(ةومنلا ْ

 عالطالا نمروك ذملا( كلذ ةفرعمبة- ءفرااوأ) هلاسرال_ةىلاهتهشاهماك ذامال_!اوةالصلا هي 2

 زو# اوةيلعلاةومنلاةبردىأ( اهتحردز و>و)ةيديسلاءابا| لدن مالللبةفرع ةخ-ىفو مالعالاو

 ةراشا مالعالاو عالطالا هاوقواهليص_وا تزام> ىهوةمجعم ىازوةذكاسواووٌةحودفمةلمهمءاك

 نمئثفف فاك_:الومدقت اك ةعئرلا ىهو ىواوااّةوءنلا نمهنا ىلا ءدعدامو زوم هملائنلا نماهناىلا

 (لوسرلاىفإ) ريتعملا ْيليتلايرعالا ىأأ ةلاسرلاة دايز ىف) د لاسرلاوةومذلا ىأ(اقرتفاو) مهو اكهمالك
 هغيل دب ماأسك (مالعالاو رادنالابرعالا) وهوري_خالةاعارتءرك ذوةلاسرلا ىأ (وهو) ىتلانود

 نبي وهب ةغلاخنالو ىثلاهياعقد_صامىف فارتءالاهبل-ص>ىذلاو#ه صوص#غلاد_قلااذهو

 ةلقنمئئانمالكاذ-هو موه ىفال هياعاقد صام ىفكلذاورب_ةعام_منال لقاك نوريةطنملاهلاوام

 صوصخاو مومعلا امهندبنابنياثاقلا ليادىأ (مهتححو) الوأهر رقامىلاةراشا (اناقؤك زريدكلا

 لوقل اىلا بهذنما بل دتساىلا (اه-فنةي" الاخ 9 هذو أم نيفدارتما سلو ه- -حونه

 ىلعلدب ىننلاةداعاو فطءلانافلو سرلاو ىلا ىنعي (نيمسالان يب قد رقتلاو) م-هملالم-ميلع ىهق

 ىحالط_صالا ىعلانال

 أمو لو#. ناو كلالاو

 اد_>أكابقنمانلسرأ
 اذ نايةدانز نادك
 امه لكذ 9 ثحدملا

 ىعن(هج و نمناقرتقم
 هجو نمناعمتجمو
 رياغتلا ىضدقي فاعلا ذا
 جمام هال ةلس اف
 ديك |ةال:ديزااالدو>و

 (اعمتجادتذا)ةغلابملاو
 هوا كلل ليلك
 نك مدام عممجا ىأ

 ىأ(ةوبثلاىف) ى-عم
 هز وههم اهنارب دقت ىلع

 ءاشنالا نمةذوخأم ىهو

 ىأ(عالطالا ىهى 11١

 هناحمس هذ_:ءنمامهل

 6 غلا ىلسع) ىلاعتو

 رومالا ضعبىل-ءىأ
 رو-هالا نهةييغلا

 ةيويثدلاو ةسيئيدلا

 (مالءالاو) ةيورخالاو
 امه مال_ءالا اذكو ىأ
 صا ود)اهجب ردتعنم

 ةلاسرلاوىأ (ةوبنلا
 امهصاصت + اب ىنعملاو

 امهريغىدجوتالروماب
 قاقرتفاو) امهنم لك ةبترعةطاحاىأ( امهتجردزوحو)ةلاسرلا ود ومنلان أش ىأ (كلذتف رعع) ةعفرلا ىفاعمة+اوأىأ (ةعفرلاوأ)
 سو أريسسفت (مالعالاو)هئمرذ< ىذلا ْئثلاب مالعالاوهو (راذ:الانرعالاو هولا سرالا صاص اب ىأ(لوسرالةلاسرلا ةدايز
 ليبقلااذهيا أ ليادوىأ(ممتعح و) مالك-لانمىقءساهيقاندب ىأ (انلق م ) مالسالا ماكح أن ييدتو ريشدلا هلومشل هلبقاسمم
 ةمدةتالا هيك الا مج نمىأ(هد"الا نم)ريدتفام عقارتفابلاتنمىأىحمدلا لادا الرخ آن مفارتفالاوهجونم عامتجالا نم
 نيقطاعتملا رباغت ىف لم الا مغ ايهيلعف :وطدملا 7 يف ول ءللان وك 8 رو مم ىأ(نيمسالانبب قد نمل ا)اهنيعب ىأ (اهسفن)



 نس>املانهىأ(ادحاو|.شاناك ولو)
 ةرذق نع ة_حاصقلا

 ةروسرصقابة_ضراعملا

 (ىنعملاو)ءالوه ىأ (اولاق)
 امو)هن"الايدارملا ىأ

 كو (لوسر نما:لسرأ
 (ةمأىلا) ىن نمةخست

 ةدامعلاب رومأم ىأ

 ىأ(ىن وأ) ةو-ءدلاو
 طقف ةدامعلاب رو-مأم
 ىلا ل سرع سدلو)

 ىاخلانمىأ (دحأ
 لوالاف قيرطملاةوعدن
 لكم ناشلاو لدا
 متأ كاذو صخأ وهف
 معا ىلاعتهل ١ ومعأو

 مه_ضعب بهذ دقو)

0 
 ددحم ى (ادنم رمش

 اررقم 0

 منهو) هل نمعرشل
 ًأدتبم عرشب ىأ(هتأد

 ىن)وهثهيلاىوأدقو
 ( مأناولوسرريسع
 غالب الاب) مأ وأو ىأ

 تأي مل هنال (راذنالاو
 ماكحالا نم ةدايزب

 اذكو (حيمتااو)راث”الأو
 ه-لعىذلاو) ريهشلا

 ديدشنو حلا مشي (ءاجلا
 هح_س قوادودممملا

 نيغلاب (ريفغلا) محلا
 حملا ىأءاقلاو ةمجعملا
 رهاجامه وريثكلا

 ىن لوسر لك نا)

 (الو بر ىبن لك سدلو
 ىوأ ناكما ىنلاذا

 عيلبتلاب ماءاوسمهيلا

 16غ

 الوبائلطا ماقمماقملاسدلو (غ.دلءلامالك-!اىفامهراركتنحاملادحاو ا.شاناكولو) امهرباغت
 هوكو نودلعت فوالك مث نوماع فوسااك ىلاعت هلوقكرار كلا نسح كل ذك ن اكواذا ديك 5

 رأ(ةماىلالوسر نم)انملعأو ان.حوأ ىأ (كإبقاناس رآامو) اذ_هىلعدي"الاىءمزا( ىنءملاواولاق)

 ىلا ل_برعنسل ىنوأ) رهظأو مظنلاب قى ذوأىلوالاو ىننمخسذلا ضهدىؤو هءل_سرأام مهغيلتب
 ىقو هد_بفافهحاص» نامهضءيدارأءاقخ عونهمالك ىفوارهاظاارتفاريسغتلا اذه ىلءاةرتفاف (دحأ
 رادلا ىفاملو 2:5 سكعلا ىلعه.ىقرتتابثالا فو صاخنل ادعد ماعلا رك ذب ىلا ىفىق رثهنالق رتب الا

 اناسرأ اعتالوأ هءلدّتساىذلا تاق نافا وغلهد_ه.ناسنالارك ذناكهت-كءولوناوي>الوناسنا
 امل هنارك ذا ؟هعفدد+ وتاق  هعقدرال فذصالاهرك ذامواضأ ل سرع ىنلا نا ىذد هب هناف امه
 نمد -->الانيحوانتكئالمانلسرأامىأ امهلمث ىنععاناسرأ لد واتمزارباغتلا فطعلا اذه ىذتقا

 وهو باهذلان م زا ) مهضعيبهذدق و) لماتفايدنانأبتالوانلس رآامىأىنلاد_هبةدئاز نمو

 ايهذمهذ_ةئاوهينخأ اذاةقينح لأ لوةىلانالقىهذ ساسالا ىف لاورخ 1 ىلا ناكم نهج ورا
 ءاذلا| حاب ادت موهيلاى سال هعرمش ةوريغ عرشل اررقمن كيلو( أديم عرش ءاج ن ملوسرلا ناىلا)

 مادته عرش :ىأ(هنتأب [نهو) ىلوألوالاوءاح ريمُض نملاحهنا ىلءاهرمسك رودكو عر هه-ص

 ىذلاوعي>هلاو) رخآهح ونمموعام مسن( راذنالاو غالبالابرمأن او لو سر ربغىن الهيلا مس

 ديد كدو محلا حئقب مهلا ةريثكملاء عاجلا ىادح او ىنعملاو محلا ةخ سن ىفوعا لا دع( ريفغلاءاج اهيلع

 ردق و دعءاريفغ ها جاءاح لاقي سانلاةءاج ريفغلاءا#لا حادعلا قوءاقوةمجعمنيغب ريفغلاو لا

 اهتوديدرغءالءامجال ةمزالةفصريفغلاوةدئاز لأ اعيج ىأريقغلا محل اوريغغلا مجودل ايريفغلا ءاجاو
 مهقيرش مهمل مدع اعيج اواح ءانعمو ضرالاهج واو رت سم4 رثكل م كرش اوهورفغلاّنم

 ىلعال ىلاعت هللا هجر ف ذصملا مالك ىث هي هيلعو لأ رك ادةءهمصن مزاءالوردص مهنا ليقو ردصملا

 مهريصو مهريغبدثعن لهنا باك واهلك تنس ىت>رثك الا لب عيجادارملا سلو بصنلاهمزلأ نم

 موعامج بق نيرغ_خالانءاوقلا قدا صوهو (الوسر ىث لك سدلو ىنلوسر لك نا) مد-علاك

 لرنأوأ دب دج عرش هانواكي وأ غياب لانرعوب نا ىذلا نود لوسرلا ىف طرم_ثب هنال ىهجو صوصخو
 هلوسرلاةلاووأامهد_- ارك ذثيد ا ىفدر واذان ودل الاتاذإوروهثلاوهلوالاوب اك هيلع

 اذلو ةيغيةوثائافراك ذالاريغىفاذهوىوأ هنك-لو مزايالهنا ليةوهب ورب نم هادس نا هلز وحالهيدنوأ
 تاسرأىذلاك لوسر وتازنأىذلاك ب انكب تنمآ ةيعدالا ضء.ىؤلاقمه-ضءبنا ثيدح ىفدرو

 معأ لوسرلا لوقو ث< هيفو لم حرش ىفاكتاسرأىذلا ٌكدنو لق لسو هيل عىل اعت هللا ىلص ها لاف
 || بحاص لاةورشدلا لسر فو هاما مالكلا نك مالا و ةالصا |هيلع لي رمجك ةك_ئالما لسرلمشب

ه_فنقهب صدر اهيل اجوأنمىنلا نأ هالصلا ب اتك قولا
 هع ناهرم-غازو ال ى>

 نافلوسرو_ه5سانلاعيموأ ةل صوص ةمالهيرعأام 0
 هءصتخ ك> هناك

 ىنوهفمل-بوهلعىلاعت هللاىل_صانيدنك هءصتخام هل غيلبتلا عم ناك ناو ىنال لوسد وهف
ثالىذلاق ىلا هنالاقوايدن لوسر لك سدلو قلطم صوص خو مو.عام رمد | -ه ىلعف لوسر 5

 ك.

 زوم-هموهفأبتلا نمناكنأ ىنلا نا اعاو ل ىلا عت هللا هجر ف ذ_هملا مزاك ل فلاخمو 00

 هلوقاماو ةعب_لافئرقام_(بوزئاحا_هالكو مد-ةناك زوم-همري-غف ةومنلا نم ناك نأو

 هللا ىن ىكلومللا ىذيت سلة زم ىأهللاىناي هالاق ىنارعال اسوم يلع ىلاهتهنلا ىلص
 اماقىمساباومنتالا ضنا درو وهعنمكلذد_مايالقدر_طوم_ضرأنمجرخ ىععم-غل ىفاس نال

 انأ تدد#وأت مدة:ةلاسرلاهذهنوكننءاوسةلاسرلا غيل سبر رمأم ينةنافل وس رافالخالمأ

 بايرالزجملاةغالبلاةراغخلابلا ىأ(خسيلبلا مالك-لا فامهرا ركست

 6م .نوعص مسه تست كك تتش سس خس سس سس حس دادس ِ(_

 يي سس ا

 قبيلة 2277777



 لوسرلوافمالسلاهيلعح ونامأو مالسلا اميل عسب رداوثدشاذك و نينمؤ ءاوناكو هيخي ىلا ىأ ( مالا |هيلعمدآ لهرلالوأو)
 قو) ىدعي ىئالثيد_ك2ونيددنلا متاخوىلاعت هلوقةداه_ثاعاجاىأ( سول ءىلاعت هللا لصد مهرخ آو) هموقراقك ىلا

 نو رشع وةعب دك اوغل أ[ ةئام ءايدنالانا) ناء>نيا اودجأأو رامىلعاع وك رع ملسو هيل عىلاعت هللا ىلص ىنلا نءىأ(هنع رذىلأث يدح

 مجرُش ع ةس+ هءاور فو( رشءةثالثوةثامثلث)ءايدنالا نمئأ(مهنملسرلانا) ملسو هيلعلاعت هللا ىلص ىنلاىأ( ركذو ىنفلأ
 ققاضبأو احا كردت_مىفوهومدآ لس رلالوأىأ(مالسلا هيلعمدآموأ) عماجلا دج سباب نموهقريثكلا علا ىأ ريفغلا
 ىلل اقف هتولختمنتغ اف دج ملا فوهول_سوهيلعىلاعت هللا لص هللا لوسر ىلع تاخد ل اةرذ ىفأ ىلا هدنس» م رعبا ىسعةجرت
 ءاشنمولت[ءاثنف عوضو مريخ لاوةالصا/افةالصلاب ىتمأكناهللا لو سراب تلق مث امهتعكرفناتعكرهيحتدج لنا رذابأاب
 ةثالثوةئامدلثلاقمهمنواسرملا؟ تاقى: فلأن ورشعوةعد رأو فل ةئاملات نويدنلا 5 تاقلاةناىلا ثيدحلا كذرشك أ
 قوى: |ةقثب سل ىدعدلا 15 تلقلاقف كردتسلا صيخلت ىف ىهذلاهمةعتو ثددحلا ىقاب ركذورُشع

 تاق نين ديحصلا 5
 ثنا واواوةءاغشلا هدم-سئ| هلاثأك قالطالا ىلعه_هنم ىضتةياما _هىف سداواو زمهتال اونتال ى-عهومتلا ىنانأ

 لكل ثيدح ىف ىراخ.لا ىفاما ذهن انيالو ( سو هيل ءىلاعت هللا ىل_صد# مهرخ آومدآ لسرلا لوأو)

 لاتثددلاضرالا || اولوةيو منال ضرالا لهأىلالسرلا لوأ تن أمال لاوةالصل+لعج ونل نولوةي مهنا نهةعاقشلا
 لم حرشف ىضاقلا || ضرالا ىلع رذنال وما ععاعدلا فل اعاذلو» «رمدعىف ضرالا لهأ ىلا لرلا لوأ لب اهتلطم لسرلا لوأ هنا

 ل مو ىووذلا هعبشو ثبشو سلا رداو ه.نونمؤممهوهينبىلالسرأامامال_لاوةالصلا هيلع مدآوارايدنب رقاكلا نم 1

 صا رتعالا طعس اذه موهعت حل .وهيلعىلاعت هللا ىلصانيدت صاصت+اىفانالا له واميتلاش 9 مل م مالسأ اوةالصا اامبملع

 اناكناوام_هعمنمىلا || ىلص(هنع) هلوطب ىقأيسو هكردتسىفك احلاو نأب> نب اوهدنسم ىفدجأ اور ىذلا (رذ ىنأ ثيدح ظ
 امئامدآناف نيلوسر هكردتسم فك احنا لاقدقو (ىنف لأنو رسشعوةعب رأو فل ةثامءايدنالانا) إ_سوهءلعىلاعت هللا

 اىنوكيو هينبل لس رأ لسرلاوءايدنالاددع در و ثيدحعصأ هنا ىىطرقلا لاقو ركن مهنا ليقو هتاور ضعي ىف نعط هنأ

 مهغيلبشب مأل باراك | لص هتافودنع اضيأةدعلاهذهباوناكمال_لاوةال_صلا مويلعهءاصأن ا ليقو مالسلا وةالصلا ميلع
 هناء عاَطَوَنامإلا :

 تمس نر كف ذيكو

 00 1 , || لاد ظفلو نوعبسو ناثئام|متل م فرحأ هثالث يم ظفلو نيف رحدد_ثلافرحلا نالت اميمتالث
 لاظي نين سحلاابأتيأر ا

 سررداو مدآن | ىلا بهذ ل-رملافةدوجوملاتالوكلا عيجناىلاةراشأ ب ركلا همسا ىنةةعسسبءاح ظفلو نيالو ة مخ
 5 5 هنال ٍ قم اكاهدر وانت ران وألا كسر اول واللون لكس دار وسو هلع هللا لص هيفةدوج وم

 نك رج تس ل تك فلا أر تتقلب بت ل سس حس
 تي 2 را يل ل ا ا ا ا ل ا 2ر22 ئ2ئ 25222 2 يري يت آ

 ىل_عهللاز وَس رتامهنأ هةعرز وناركذ والأن 8 رش عوةعل رآو فا أةئامءاسنالاددعك مالسل اوةالصلاهيل عمرا أ ددعنامهضعد

 لبق من لعأ ىلاعتهللاو م-ْممةاورلاوأر ابك دداصتلارك ذ ىلع رصتقا هلعل واغل أر شع ةعدرأو فل أةثام هءاحص أو سو هيلعىلاعت هللا
 اذكو رم ءةعضدوةئامثاث مهو نءؤمالاهزواحيلورهنلاهعماو زواح ذل تولاط باح أ ددعك ليقو رش ءةعب رأوةئامثلت لسرلاو

 ءاحلادمناو رد ءةعدرأو هام كلن هتلجو سو هيلعىلاعتهّتلا صده ورح ظفل نمذوخأم ل سرلاددعن |ليةو ردي له أددع
 فلأولادف ةرحأ ةثالثلاذدلا اوف رحأ همس نافعضملا ناميملا و فل وءاحنافرحءاحلاو مهوءاب و ممفرحأ ةثالث ىملاف رشعة سم
 ىلع ةئامدلثلاو شع ةثال فلا فرش ءةعدرأوةئامثاثكل ل صحةيف ل اهنطاوب وةيلحلاهرهاوظاهلكهمسا فو رحتددعاذاف مالو
 همسافعاين الل ي_هباثلا باطقالاوءايلوالا عج ىلع قرفملاةيالولا ماقموهوددعلا ن هدس>او قس وةوبنلا ني ماحلا لرلاددع
 ةدربلا فامةديزلا هذه نمو هيف عمتجا مبق قرتفا امو مهلصأ ه هنا هيفوةيالولاو ةوبنلل عماج

 ميدلانماقشر وأر هبلا نمافرغ * سدتالمهتلالوسر نه مهلكو



 هللا لزم لاق هللا لن باك كف هللا ل اوسراب أو تن ىلابهتاج نموا دج لوط اقلب رذدأث.د-ىففا مل ارك ذدثو اذه
 ىلعو نب ر شع ىورواريشع مهارنا ىلعو نيثالث سد ردا ىلءو يحس ني سجن م آن ب ثدش ىلع لزن أب تك ةعدرأو بانك ةثاسىلاعت
 ىف نيعنالزا طوحالان العا مثثيدحلاناقرغلاو روبزلاو ل_محنالاوةارودلالرنأو فئاك ريع اروتلا لازنا لبق نم ىدوم
 ىلءاوناكنيل_سرملاوءايدنالا نماممبامناو تالا مهرخآ ومدآمهوأن ا نمؤثن لب اشنيمادحالوانيعم|ددعل نلاوءاينالا
 وأءاسسنالا صعد راك: ىلااما ىدوئ.فكلانهامم ص قن أ وأ كلذ نمددزأ اونوكي نأ ل تح ددع ىلعمهترمدح ىتمكلنالمبملا تكلا
 ىبنهناب ىنلارب تت, داهتلا
 + / اناذإةلاسرلاوةومنلا ىأ
 ه.ةييدبلاءاضقل ( ىنلل
 ىأ (تاذف_صوالو)
 (ةيما ركللافالخ) اهبةعاق

 ءايأإو ءارلا ديدي
 ىفو ةبسنلا ةينحتلا
 ىلعءارلا يق خب ةخست
 وأ مركلا ى_ععةسغلدهنا
 رسكيىرخأ قوةماركلا
 ميركلا عجهنا ىلع فلا

 هناىلعلوالاوهلوعملاو
 الماعهنوكل سقأ وأهل ع

 هللاو هلاظفاحوأمركلاق

 ند ىلا نوم_سني
 هشنك اذهدع وما 8

 ىزحسا هللادمع وأ

 هريغ ورجح نبأ ىلع عمس

 (اًمسلوةلاس رلاوةوبنلا ىن_عمشلا) نيت و رهظ ىأ(نابدقف)ىدب رتالاقدرطاذهو 105

 تسمع ناره ةانه ارنا هتالءانب واو مالكلانم هتاور ضعب فام ناهربلا لقتو ءاكهكردتس<
 ءاناضفإكاةاطموأهج و نمصوصاو مومعلاو فدارتلا نمةثالثلالاوقالا ىلع (ةلاسرلاوهومنلا
 هللاه_عيطةل ء+لوسرلاىايتاذارعأامسل ىأ( نيقةحلادنع ىنللاناذ)تةلاسرلاوةوبنلا ىأ(!ة-سلو)
 ءامك لاه يلا ب هذاك نطا,ةيغصتوةضايربةب-ةكمةومنلا تسل وزئارغلا نءهريغو ل ةءلاك ابيع
 (تاذةغدالو)هتلاسر لع ثيح لعأىلاعت هللاوءل_ضفورل عت هللا ةدارأب هيلع ىراطرمأ ىهأسع و

 ءالؤوف (ةيماركللاةالخ) هيلا حولا لبق لو هيلعهللا لص هيفةدوجو مهناذب ةعاوةغص تسل ىأ
 لوقأ *«هسيلاح ون ناوامبيفص:ةمام,محاضقهتعب رش غيل هلهللارعأو جولاريغنا مأ امم اولاق
 ناوهيرب لعل و ىعولا ىلثلاممدعمس ى :وتاهمق عدوأو ةيسدقا سفن هل ىلخىلاعت هللا نا ءالؤهدارأ نأ

 || فل هني وهئابآقدهاش: ناكار ون هيق سكر هتاوابماع بترك ام ىلءاهو ةلطأ ن اوال -هةومنلا ىمس

 ةيماركلاو لولا نموغلو همالاو له_بهيقرعالاوءاد هباانداحاكا ضد أ هللا عن ن «كللذو مهجال_صأ

 | ىيدص ىفريخ برغم ا ىلا فيفختلا ىلءاهرسكو فاكل |ستةونيل وقلا ىلع اهفيفختوعارل ادي دشُنب
 هيلاسدن ىذلا مارك نيد وهولجرلا اذههخ رات ىقرك ذى رعلازي زعلادبعنا ةلوخنياهقثلا
 | ةنسل [ىلعىراحما وهوم رك عج ظفل ىلعمارك هناليةوماظقو ماذح نزونمارك لاقفةيماركلا
 هللا هجر ىسلاهيةلاقأك هيدلب ىهو نا "سجس لهأ

 ماركريغمارك نيدمحمب « اودتقي مل مهله نيذلانا
 | رك نيد# نس دندلاو ني هذحو ةفينح ىلإ هقفهقفلا

 ىهلاوالوك أهنيادحصاذك و هنعلدع ءالهناحالصلا نالاك ونازيملاقهححاذكو وهيقلمعل وأ سس 0 اسرك ظ ف ناكهدلاو ناللاةوىفاعم. ا لاقإكءارلا ديدشتو فاكلا حتفي مارك يدم ن ودون «مهذ
 حمو عمءأرلا فدع :وهامناو ىتسلا نعرماك ىردأ هنا عدا «بهذم لهأ نموهو مضيهلا نيا كنق ع 5
 هاواهري_غودئاقعلا بهذمبحادناكو عمجلا اظذل ىلءاهرسكيو ةماركو أ مرك ىن-ع؟بفاكلا هركد ا 0

 سل ) اذ_هىفموهذمنعلد_عناعمت رقتوفي وك ىأ( لوول اهديبأتوم-بتلاقمنايبف 1 0 2 (م-فليوطتىف) نينئامو ني سو ست ةمدس رفص فس دقلا قتامو هديلعامه.لعق ه-يلعالهل 0 04 1 :-
 برقأ اذهو ىراصتلاة نزولا ناولالا ل, وهتلا سوماقلا ىفهتفرخز و لطابلانيبزتىلءوهتلاب ىلاعت رهوجءهناو شرعلا كب ربناز وحتنو هيلات قتل ءالود_ءلعدم_ةعءال غيعض ظفقاس كلذ عموهىأ ) لبوعته يلع 1 0 3 ,
 يلد ارا 7 77ااااااا707االللللل أريبك اواع كلذ نع هللا
 ناتةدامهاولاوذا ليلدةهج نمدامتعاىأ( لي وعتهيلعرسلإلييذتو هوت ىأ(لبوبتو) لت ةرثك ىفىأ(مهليوطت 0 ىف) ماشلاىلامو سد#ملا تدب ىلاراسف حج رخأ مثهتعدي جال ماوعأ ةيناسةروبأ ذب نجس دق ناكو
 بيو هللاءإ_سرن1ناولوسرامههقاصتالامم>حاصو ةمصعل اوه زجعملا وسيايتلاب هلدللا مأوى ولا ىوسلوسرلات اذ: ناتعاق

 لسرملا ل ز عزو واولاةهلسربالدقذاالهرعلوسز لكس دلو ىأ س كعالب لوسر لسر" كو لسرملسرأ اذاو عفريغال هلاسرا هيلع
 نولثاوة_.ماركلاناىفاسمللا لاو ىكدلاهركذاذك او عزام ىلعالوسر هنوك نعهلزعرو هسالذا لوسرلا نودال م هنوك نع

 ىنأن عىورام كلذ ىلعاولدت_ءاو مويا جون انودنهاوقلخ مءايدن امهتاوةلاسرلاوةومنلا ىلع نولومحم لسرلاو ءامدنالانأب
 ١ راد هدو لا" مدمدآولاوة وغلا تمحو ىتمهللالوسراب اولاةلاؤدرب ره



 ريدفارأت در اذا شيدت( عارسالا ل هاف)ا هوو ةراشالا ماحلالاو ىنلا توصلا نه ىفاعم ىلع قل ظب ناك ن اوى ( حول امأو)
 ملا, هناوهيل ع ىف هعت هنارهاظلاو ىحدلاءركذا ذك تك كل هؤاهوهيلا عرساةىأهجوةفاريخن اكن اوهتن افارش ناك ن اف هتبقاع
 هتيقاعربد ف امأتدرأ اذا ىطو.كلريغصلا عماجلا قامىلع ثيدحلا ظفاناهدن ون ودح وهلا نمرعأ هنا ىلع لصالاءاملا نوكسو

 ثيدح ما :عم والسر ءىمشا لا روسم نب هللا دب عر فعج نبا نعدعزلا ىف ل رابملا نياهاورهتنافارش ناك ناوهضمافاريخزاك اذاق
 اعوذرم ىلب نملجر نع ناميالاس ع ىف ىنويبلاودرفملا يدالا ىف ىراخبلا اور جبرا هنمهتلا كب رب ىت> ةدوتلابْك ءاعفارعأ تدرأاذا
 اذهنملءلو(ارحوىمساةدو”ريغن مة عرس ىأ( لجعب هرر نهدي يامإ نقلي وذخأيىأ(قاتيلهنجىأ(ىنااناك اهلف)
 هلو:ليد>:لا ىف |ةياست لزن ى>ل( ريجةءارقدنعلي تلا لوانت ىف _سوهياعىلاعت هللا ىل داني و: ذخأ ةعرسناك ليبقلا
 تيمسو)هنايبا:ءاعنا مثهن آرق عا عمت اقمانأ رقاذاقهن اروهعجا:ءلعناهءلجعتلك نسال ار<تالىلاعت

 ىأ(تاماسلالا عا اونأ

 نانالادار_فالثدراولا

 هأوقك (اي-و)تاناورلاو
 مالا انيحوأو ىلاعت
 هلوقوهيعضرانأ ىدوم

 | اذاثيدحلا فو( عارسال )الوأ هلعضوىذلا ية حلا هانعمىأ( هلصاف جولااسأو) فنصملاةيمستل
 لاقو تكسالءاهلاوهيف عرسأى أ هج وةفاريخناكن اوهتنافارشناك نافةّةبقاعربد_.مفارمأ تدرأ
 جوت ليقاذاىقاسلااههص « اهحير كاذ كلا «رلد» ىعالا|

 هينأيام ىو هياعىجلاعت هللا ىل ىننلا ناك اهلف) نخ مالاك: ماك:وأ أموأىنععجوألايو أ
 هلت كا ا علا ةعرمدل] لس رملازاغاوأ اضيأ ةيةيةحتل اةراعتسالا ىلع (ايحو ط# | ىمسو) ل رتلاوأ لعمل ا ىلع شعاب 1 ىلا جولا) اه ىأ(اهيدشت) عورلاذر د يل دل رس (ينلاملا ىول؛ابهبشت) ةيكالا للا ىلاكلبو || رك ا: دهواو لاس لوك (ايسوس ال1 عاوسصر ل ىوأوىلا متو هناحيس رادمت ةغلابمر د1 هيل ءقلطاف ةعرس قتل :ءىأ(ايحو) هر نمهيتأيامىأ (ىءسلجعب هير نمأأا

 ىفائذ ءاقلاوه ماملالاو

 لعفلا ىلع تعبي عورلا

 هللادهء صدد كرم

 ا 0 ءاشن نم

 ىلع قاطأ مثنيعلار خم ل_ضأ قوه( ظحالاو بجاحلا جووإاههّمدب هبل اهج ووه (هبتاكديةكرح |
 (هنمو)اهجبةراشالا ةعرمس ابتكر حىأ(اههتراش!ةدرسا) راه”مانهو هو هنيعي هك لا ةيفرظنلا ا

 ؤةزمه( أموأىأايثءوةركباو حسنا مهما جوافىلاعت هلوق)ةراشالا ىلع جرلا قالط|نمىأ ||
 وأن يعلاب راشأ ىأ ملا فيفختب ( رزعر») ى_عمواظما حواك فلالاباضنأ ادوةنملمعتسادقومرخ 1 |

 ( ا لوقىأ(مهوقهنهو) مدقت اك ةباتكملا ىنعءنوكي ىحرلا نال( بتك )انهءانعم(ليقو) ةفشلاب
 ةعرسملامحواةرادكلاىأ . : 7 < || ودوساسالا ؛امكاذ»[اطلا فاكب لاحولا لاقي ورصةلاودملاوواولا عش. (ءاحولاءاحولا) برعلا
 هةامح [صض نم ايل ةلار دا درعا همنا ني قت اير ءطارضو ا (ايجو ماكل لا ىعس) هاما ىعكدت و9 نهكأ ا "0 ١ سا اويل ا ا ا 0 0

 ىأ(بجاحلا ىوو) 0 نهى (ميناكاوا كانو ول يطا تلا راو هوق) ليبعلا اذهنءىأ (هنمو) ١
 ءاعا ىأ(ظحلل وز هنراشأ نيطايتلايدارمل وما واق ىفنوقةليى ١ (مهرودصقن وس وشوب ىأ) -- نم م-م يدداعل 0 أ
 اي كا ةيبوسولاو سرافور جه سود نم سنالاةدريوأ شن ركدرمك م-هئاكلوا.ذاركاو ندا 1

 اف 5 لويز (هنضو) هاوعبدعا اذلو هريغب اذ هوري_ةلاصتخ لوال !ناالاسلق' اىفءاستلالاماحلا |

 ةراشالا ىلع جولا قالطا لء.ةنمو ىأ ) ا ١

 نا ضرالا ىلع مه ىأ ( بنتك ليقو)هئاضعأدحاب راثأىأ(زروأ وأ ) ىأايشعوت 3 او> مسْنأ مهيأ ا!جوانىلاعت هلوق) ةقلطاا

 (عاح ولا١) واولا عمت (عءاح ولا) هنعىلاعت هللا ىكر ركب ىلأث يدح قاك م وع :مسلابد راسالا ىععىجولانوكنمىأ(هنمولا ودرس

 ىأ )لاو هانعموءارغالا ىلءهبصنوةغلابللرب ركتلاودمدرفأناورصقودمرركنال-هقو ى رهو ا هرك ذام ىلع دقي ود-
 ةعرا م اوذر دابملا ىنععرادبل ارادملا ىأو اولا هكر ءاحولاءاحولأ لا قد و اهموزأ أىعباضيأاهحاقب ليقونيسل امضد(ةع ىلا ةعرملا

 ماوه ولان وكن موىأ(هنمو)ءافخ اهجو ىلع مالعالا وهاولاوههنهو(ءافخالاو) رارسالاىأ( مسلا ولا ل_ضأ ل قو)

 ىأ)نيك رشا نم يعي (مهئايل وأىلانو>وما نيطايشا | ناوىلاعت هلوقهنم 9( هلدأ ما عمئاق لك ىأ (اي> . ماهلالا ىحس)

 هنمو)مهثاوغالىعب (مهرودصق نوسوسو



 اا فذة ىأ مولىملا ةغيصد نوكي نازو وهريغو ىل لأ نحب رممإك لوحه ةكد مد( !ةقَح أىأ يدوم انيحوأو

 امىأه- .هصرأ َّك ًاامانموأاماحلا

 ىق)مانملاوأ ماملالا ىندم
 رمل ناك اهو كاس كلو

 ا نأ

ساو نوددباق 00 فام ءامىأ|- > والادتلا هماك»ن ا د اماملا ىعن ( هب ءاققهمعلم م
 ىبلايدار 1انادنأ الاهذهىف ءوححر ىزلاو(ةط

 (ةطساونود) امانموأ
 ةلياعملان م مهقب اك ىأ

 تاجحعارو نموأ هأوقب
 وأ مالساا«ماع ىموك

0 
 ةكتاللا ٠ نمورتقوأ

 1 ا ا

 ةص- ع اودودن روض
 ةرباو ةكرلقلا»ا ةظفازلاب
 مل ءاىلاعتو هناحيس
 ةيضعلا ىئاعد

 ء(لصت)»
 ا ىعمنا لعا

 نهىأ(ءاي ل :الا هن احام

 هدا##ةراخ تان“ الإ

 ىأ(ىالاناوهةزحعم)

 ارم
 يضصفلا ةغللا ىهو ملا

 َت زعغأ ىلاعت هل 3 و
0 
0 0 

 ثيحاو رد :ل ىأ

 نادالا نع) اوععص

 مه ةرعأام "كف اهلدع

 عي 1
 ىقرحعملاو الاواهربفذ

 هناح بس تارهدق ةحإ

 ىل_عرداوهنا[كىلاعتو
 وأاه وحد معلارادقا

 اهرهظمدي ىلءاهث دبا ىلع

 اهنوكلوأةغلامللءاتلاو

 ىولان مرك ذامىأ(كلذ لل ةدقو) هنأ الاهيلع تفخاذانهؤاقخا كن كمأ 2

 ىحو هنال يقواماهلاوامانم(ابماق ىف) لوه غلا ءاندب (قلأىأ) هيعضرانأ(ى وم مأىلاانيحوأو)

 ناك اموىلاعت هلوةىف) ى با لاريسفتلا(كلذليةدقو) مال لاودالصلا مهل عءأ 55 :ملا' ىجولاك و 0

 م ا ا هيل يسرا الكوج ارعملا لل وهل .اعهللا لص ايدل ىلاعت هللا مالكه .ههع ا ثاابمق

 تل سااح سو هي اعهللا ىلكهللا ]و سراذاو دح لا ت ا اذعللا د ,دحو

 ١ لاقلت أوأنم .رثكتسا عوضومربخةالصلا لاقوةالصلا ىافةالصلا,ىنترعأ أو تنأ ىناب,تاقفهيلا
 مهم حأ لاواناعا لك نم موتلا ىأت !ةقهللا ىل» اال زكا كوسا نا الاعل تاَثذ

 رجهل اة ف ل_ضفأةرجحلا ىأت ا ةفهناسلو هدب نمزينموثملا ل نملاةلسأ نم ها كملاىأ تلف اقلخ

 تاقرباغلا لمللا فوج لاق ىل_-ض# آ[ليللا ى1تاةتونقلا لوط لاو لضفأ ةالصلا ىأ تاقذت اًعدسلا

 دهجلاةلضذأةقدصلا ىأ تاق ةريثك فاعضأ هللادن ءوهللا د - رحم ضرق :لاول ضف 5 الصلاىأ

 داهحلا ىافتاقاهلع دن ءاهسفن او ا:ءاهالغ لاقل ضةأباهرلا ىاق تاقريقك ”ىلاريسص» ل_ةمنم

 ايأاب ىب ركلاةنآلاقَكيلعهللالزنا اممم ظعأكو ةىاف تاق.داوحر هءوهمد قره نملاق لضفأ

 لضفو ضرالان مةالقىفةاقلم4ةلد>5 الاىسرك 0 اوم_لاامرذ

 ىلا ةثاملاوءايدنالا ك- ةىأوتن أقات تاقد-_ةلحلا ىبعةالفأ ا لضقكى كرا 0 سشرعلا

 مهوأ ناكنذتلقريفغمج -- :الثوةئاممالُث لاو كلذ نم لسرلا 5 ةتاقافل ا ورمدعو ةعبرأو

 نواب مسمع رارذابأ ابلاقدا 000-0 ا را تاقمدآلاق

 00 تو دو ابدا مهعد « راو ونوم ةلابطخن هلوأوهو سس رداو هو'حون :او ثدشو مدآ

 ا مهرخ اومداءايدنال لواق ل. ةارمسا ْى نءهمهرُت ٌءاسو مهارباو 0 عن هللا ىبص ه« سفن ىإ عب كيدنو

 لإ ةد 31 ناك ةثامل اة ىل اع هللا هارث أن انك مو تلق 1و يس عمهرج .او ىموملدهثا كا هد ءأمشت الد

 أرنا ىلع لزنأو ةفيعص نمأ الث ونخ أ[ لعلزنأ اوةقمدصن_بجنمدآن 50

 55 ةلاوروبزلاو الا كالاوةاروتلا لونا ركل رودلا لو ىءومىلعل زن أو فاك

 اهضعنأيت :دلا عمت كشعب ألىفا طا_هارورغملاا_يأ اهمهاهاك الاثءاح :اكلاة مها ربا فد ىق ناك
 الزأ ل ةعىلعأ ولغم نكي لام ل-ةاعلا ىلعاهيةواهدرأ الىفاف مومل#-ظلا ةوعد ىنعدرتل نكلو ضءدىلا
 مرر غىف:ذلو ساء ةقرحو داع د هزت ثالث ىف والا اذعءاط نوكي

 قلنا ناوهةزحعم)مالسلاوةالصلام_ميلع «(ءارد ى را يل ااا

 زجعل ! مسجلا حتفب زعلاةيهديربامىلعرد-ةءالزا ب ررعلا دنع :زدعلا (اهلثعنايتالانعاو رم
 هزجعلاي وهربسغو ىمصالاءاكح اك عراضملا فاهحتف وىذاملا ف مم-جلارسكبأ ضألاقيوا و 5

 نه نافلثملا ىلءردقي لة ىد_تنويفزجعلا ىلا هللاوهة-ةيةلا ىف زجعملا]يقو هتافاذا اذك
 اضرأهنعمهزعروصتءالةردقهيلعم هامومهتردقمدعل زدعلام- 3 ةروص::المهرود-همنع تجرح

 ازاجم ىن_ءلافد_ج ونلوم_ممة_طراعملاتد- ج واوز>ءول: ه:ءزوجعملا نراقي زجعلا ناف

 رعت تاقم_هملا ل_سرملا زجعت ا ئازاح الانا هتةيقحوةرد-ةلاءافتناو هسراسلا لكما

 ىلاةرفصولا را كال قراولا اراهظاوهىذلاه بم دن_سأو زحعلاراهظال

 لماش مسا ىهىأ(نيب رضىلع)ةزجعملا( ىهو) قال ثحهيفوةمالع ءاتك ةغلابللوأةرمسالا |
 نايئالا مهنكميىذلا مهرود.ةمىأ( رشدلاةردسق ع ون موهب رض) رودعغمرعي-غو روذعم نييعوتل

 اع ةرودةماهنوكث ي> نم نيفذص ىأ( نيب رم لعر رخعألاى أ( كو ىهوزةداعلل ةقراحت اذن" اللاثصو

 مهتردق تحت هلوخد نكمينابه.ؤةردقلا قاخربدقت ىلع ةوقلأب وأ هل #اىفىأ(رشدلاةردق عون نموهبرض )م ةرود ةمريغورشملل



 قد_ص ىلع لدهللا ل_هقأ هنعمههج ولف مدد( هنع)م هاراىلاعتهللازبجعت ىأ(م هريجعمو) مهو رص ىلع" انيىأ (هنعا وزح»ل)

 هللا لو.راثأ تاق نك هقدصا ب رو رضا ءلءهيقعجلاءتهتاخةداعلا ى رح لاسرلا وعد ف ىدبع قدص هلو ا (هيدن

 هسدكت وأمهتعدعد دعب قرصا ءاومها لكم 5 :ءفرصنأ ىنوم:ةدص ناو كياععق وقوم“ لفك نانا اليتيمة تت تكل

 نمكلذرو ةهرلص 8 عانةمارداعلا ءاضق عمهقدصور ورض د ةزي> نوملعا ما مم برق

 ظ احح صصص حس ع دع دي بل تسع بعص تييعج
 ىأ(هنعم هريح ع“ ؟)هنعاو رجعش مهنم بل طق ىأ ةحيصفءاغلا (هن ءاوزحعق)هعون نم هلثامع

 قلخىأ(هي 11د صلعلد هللا ل-ء5) مهاناهّلايجعت ىأ هلو عمل فاضمردصملاو نزحاعمهلعج

 | اعد |.3 5 ىديع ىدص(يل اعتهللالوق ةوقىفو عنه اع ةردقلا منا نما مهعنمو مهقزجعلا

 ىةن عدوويلاهّلا عنمكأ (توملا ؟نعمهقرم هك )هةد<د:ىرورمذ ءمدغب عي نايدبراعق 1017

 هللام بهذ ك5 ىراصنوأ ادوهن اكن مالاة نا لخدب نااول ةووامحأو هللاءانبأ ن<اولاوا1توملا
 6ع :5 ناتوملا او:ه-5سانلانودن مهد خس ادخع و ”الارادلا هات ناكن الق هاو, مهمزل أ و ىلاعت

 2ك نمناق توملا اوبلطاف ؟بةصتخمة-:اوىلاعت هللا بابحأ م: ك ناد# اب م لةىأ# نيقداص

 نء مهلا فرصا هناسلب ولو مهمدح | هذهل مل ءام وةدلرداس ةنملاهرادتناك نمومءاقل تعادلا

 مظعأ اذ_هو هل ىالوطماذهن أم أ ل 1 :1هو: ولودرواذلو كلذ

 ىءانوض ”مامدعواك رتزاك ناوا 1 همنورسقم ا هلاك مل وهيل ءىل اعت هلأ ىل_صدقد_صرملع ه هحد

 ليبق نأ ذه نسدلو قرا مزج نال ينامطع فوتو وتو توكنل ٠
 ىأةثر هلابهزاغعانا نئاعلا طعدىأرىل-ءنآر ةلال-:«نارئالا نءم_هزيجعتو) لاعتالا

 نعاولد ءىت>داهثالا سؤر ىلع كلذ مهعن رقنو مه هيد عمت راعمن ءءاحصقلا ب رعلا فرصد

 ل هماظذلا بهذماذ_هوفورعمروه_-ثهوهئ فويسلاةدلا ىلا فور-حلا ةلداحم

 نهم همام طق: 0 1 فراعملا مهماس ل قو كلذل ث ءاودو وىعاودن نكي ناندهذرع نمت

 نازوةةغاروه#لاهيلعىذلاوةفرصلايف نيرو« -كملانيلو هلا ىلعام .ااسأوةغالبلا نونذ ةذرعم

 اهتلاز>و سيك ارثلاةغالب واسد .ااسالاةءار-غوة- عالم لاوةحاصقلا ن نههنمضتاعوهاماوزاعا

 جرخا م كلذري_غىلاتار افلا عاود و عطاقملاو حتاوقلا عم ءاديو تاما ,اطمو عيدبلا عا اونأو

 كلذرمغىلا عمأسلانيعت والطول عمرك ةالا ىطخاهيلا لصت الةورذىلا غل ا ؛ و رشدلا فوط 3

 لوبفالا فر ا اوت رنا تكد قواعد امك نم« ع 1

 نءجراخوه) ردعلان م(برضو) مهر ود ةمهعوناسم(ه هوو ) 3 !!ىثك نماهريغ وىلاءااو

 اهبيلع ىس ع او مهاربال عقءىذلا( قوملاءايحاك هل“ *ءنامس الاىلءاوردقي لذ )هن مهاد ذا( مهتردق

 ىحأو ياس را سر !اهءاع ىسغءاعدتن اك امنالدق اقمالسلا

 ملسو الع ىلا عت هللا ىل_صانيدنل عقواماضنأ اذهو هادج والف ذا. قوملاج ركذاو هللا نذا لوم ا

 م ل اعىلاعتهللا لص ىو ةزجعم(ةيحاصعلا باقو) عر هصلا ىلع هبونال عقو انك

 3 : نجا رخاو) هدأ , ز واهاةهلسوهم اعيلاعت هللا لصائيدغاوالاءأب دئالا نم ىذا ةر>».د نهامهنأ قايسو

 در نعت هيلع تت مزابلاوةالصلا احرص رسمنا يح لا والي 10 رص ن

 ع ةثانةم' اكاهمساة رخص نم همه جر نا هو ع هلا ضخم تضخمتف هيراعدو ىلصقءارش

 (ملهف رع هك )ذاك ||

 لامتللا فرصكىأ

 ّىَدَنَع ل دوهلار اكل

 لق ىلاعت هاوقب (تواا

 ةرتتالارادلا اتناك |[
 نود نمةص'اخهللادنع

 ناتوملااو: تو سانلا

 مهعربخأ م نيقداص ماك

 ادرا ةهوذمس نلو هآوق

 هللاومهيدنأ تمدتامب
 لاهدتو نيم انمدلع

 هيا 0 هللإ ىللص

 الاحوال :ىول سو

 م-هدعاةماوأرواونال

 ىراخبا!هاوراكرانا| نم

 راب( مهزا جاو )ريو
 كك م-ه؟ر د ىلع اعطع

 مهر غو نيك رثملازاغ اكو

 ىل_هع نادتالا ن-ع)

 (مهض»ب ىأر ىلعنآر لات

 مهقرص ىلع ءام : هنأ ىأ

 ةارغ_ءملا نه ماظنلاك

 هةعيشلانم ىذكرملاو

 هنع مهزعغناق حلاو

 قدح ردولعا ناك اما

 ةبارغوءدغالبو همحاصو

 هييك ارتةلازوهنيلاسأ
 رامخأ ىل_ءهلامهْما |عم
 نيرخ الاراث آونيلو الا

 2 3 .علار 1

 رئاسنمنآرس علال - ةعزايتالاو نع مهزيجعتكو ىأ(هوغو ىعملاة رشد ب نمهوىءلاةهد نهةزحعموهف اةحالوا ةباسةءتاولا

 ةيلكلاىأ هل ءنايث العا وردي ذ) هوقلابى> ىأ(مهتردق نع راخوه)“ هرجعملانمعونىأ(برضو) ةداعلا قراوخ

 لء هلذن هذمالىلاعت هللا ن مناك اءافهلوزجعمىسعءاعديمهؤايحااماولملاالو رشدلالاعقأ سذج نم سدل ىأ (ىقوملا ءاي>اك)

 نابسأو ةطساوالب ؛ىأ(,ةرخص نم ةقانجارخا و) يمول ةزجعم يس ىأ (ةيحاصعلا ب باقوإهللانذابتوملا ىحأو ناك هلوق

 ملاصلةزجع 5 :هذوهعم



 ىو (م.داصالا نمءاملاءب:و) مالمالاةاكراهطانمال_تلاوةالصلا هيلع ائيدناوأىلاعت هللالقنمىءول ىأ(ةرحت مالكو)

 ملسو هء'عىلاعت هللا لص ائمدنل ردت

 هلاثمأو كلذناىنءملاو
 ةخضىفو (نكمالات)

 هلعفقي نا) زوكالامم
 نوك.شىلاعتهتلاالاد> |
 برضلااذ_هىأ(كلذ

 ىقو هلل الا ل عف«الئذلا
 ىلع) كلذ نوكمب هت

 ىلاعت هللا ىل < ىنلادب

 ةر وص ىأ( ل--وهيلع
 ىأ (ىل عت هللا لعق نم)

 هلوق ف ىة-[كةةقح

 تيمرذا تءمرامو ىلاعت

 ( هيدحتو) ىرهللا نكلو
 ىنلاةضراعم_لطوىأ
 1 ة«ىقايناهيذكي نم)

 زيه ع هخست فو( زيجعل
 ناللءاؤ) كلذ نءىأ هل
 ترهظ ىتلا تازدعملا

 هللا ىبص أمت ع

 لئالدٍؤ لهو هلام
 (هقدص نيهارب

 هةااسر ىوعد ىف ىأ
 قاةثناك هتد> ءالعاو

 ةهنومق

 رجا ءىحورمقلا
 ني-:>ورجحلا ماتو

 فرش طوقةساماو عدلا

 اا رخو ةرساكالا ءاثو

 لالظاو دلوةل مل ناثوالا

 يتكفل ل ةماعلا

 ا ا ال
 نيذه ن-») ىهندلا

 رمل قكناوةءالاتيرتقاىلاعت هلوةينآرتلا صنوري- ل اهرسصاك 01

 نمعجىف عدنج نم اومظعلا ىفاهلذم تدشن مثنورظني مهوءارشعةقان وع تعد_صناؤ اهداون
 ةخ_سىفو(ةرج-كامالكو)ةفجرلامهتذخاؤةقانلا اورقعىت>رفكلا ىف مهريغىداتو هعوق
 نمءامملا عسنو) روه-كملا عذملانيدح هلثمو سو هيلعملاعتهتلا ىلص انيدنل عقو اءاذهو رجشلا

 اًضيأل_سوهيلعمتلا ىل_ص هأعقواماذهو ملسو هيلع عت هللا ل_صدعباصأ نب نمىأ 0
 لاق ثي>داعست ناهي ضراع ةديصة ىف ىريصودالاردهتلو ف أي ساك ا

 ٠ , ليتل ىراتيفعتص كاذو « هعباصأنمسذعءالاعبتمو
 اذه تيثدقو سانلاهدهاشب نبةقافراص ى> لسوهيلعىلا::هللا ىل_ص هاةزجعم( رمقلا فاةكناوزا
 دعانا تيرتقاىلاعت هاوةرسهب م ىطوم-!|اهج رح ةددءةمقرط نمىءروةح ىهعلا ث.داحالاىؤ

 (هللاالا دحا هلعقي نا نكمالا#) هلاثمأو هلك ع و:لااذهو هليصفتل ىذفن بولا لءاورمقلا قثناو

 هئايدنأن م ىننمه-عوقوىأ (ى:لادب ىلع)هللاالا هلعفيالىذلا (كلذ)ءارجا(نوكدف)لجوزع
 (هذسكتو) هترد-ةبءدب لع ءرهظأ ىذلا ( ىلاهتهّللال_هذ نم ةَعي ا ىفوهو هل عفرهاظلا بح

 ١

 ةضراعملا تلطوهو هيدرعالملا ىلع هدو ءزو< م ىذنلاريمدوهو ىلءاغال فاض هردصم لادلا ديد عب

 | نالىأراحلا ريد ةتر (هل_ةعىتأي نا) هلوةهلوعفم( هءذكي نم) هلوةوأ دة بءوهو مدقنايك هلة عنامتالو
 ناهل-ءاو) كلذ نعوزعرهظي ىأربخد هد رب( هازيجعت) هاوقو ربخوأ هيدحتن ءلدبوأ 15 فأب
 هيلعىلاعتهنلا ىلصا:يثدنىلعت رهظ ىلا ) لقعنملالهنالزجعم عج لي قوءزدعم عج (تازجعملا

 مدقتا هوو رمقلا قا كذاك هاريس فطع(ءةدص نيهاربو هنوبن لئالدو) هتمتردصو ( سو
 نآرقلاكر ودعمريغ اهضعودر ودةماهضءدىأن ا مخ( عمن ءونلا نذهنمإ ىدتالامىتأ وسو

 ىأربي ٠-لا ىلع بوصتم (ةزجعمءايدنالارثك أ) ل-وهياءىلاعتهللا لصانيدنىأ( وهو) ءوحتو
 ةزجعملا هناالاوزيسيك (هنامهرجأو) مالسلاوةالصلامييلعءايدنالارثاستازدعم نهرثك [هنازح 5

 الماذار_هاب وهفرما اره لاةيبلغوأرهظ ىعع رام نه ل يضفم لعن أر وماوةومشلاةمالعا مال
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 ةعيبر أ: ءرعلوقكلذنمو صرالا

 بارتلاو يد او لمرلاددع 35 رك تاقتامدولاومت

 مهرهظأو) ىوقأورهظأو ربك [لسوه.اعىلاعت هللا ىلد هنا زح عمنا ىنءملاوءايدالااه ذه وجوهدثو
 ةزجعملا دبر بناز وح وّةزحءملا نمم عأ عطاقلا ل  هادلاوهوناهرعلنالمد_ةنام معأ اذه (اناهرب

 لكالدب ةطحأ ءايدنالارئاسز |ىلعلدءامرهظأورثك 1 هلوةىفوبادلا اذ_هرخآىف (هنينسائلاضنأ

 ىهتامئاورهطأ :ىوتأ هني هارب و لسوهيلعملاعت هللا ىل_صاميدنتازجعمو نيهارنو تازجعمو
 ىفالو لينةزجع«نآرقلا ىفاهيلع ىاط ملهنأالا ناهرب وةنآ ابيل عقاطأ دقوا ديد تان آهن ىهست اك كلذد
 اهياعقاطب دقو ةءا ركىهسءايلوالا قراوخو مال كلاوةالصلا موياععادنالاب ةصوصخم ةزجعملاوةذلا

 ه-ماعىل اهل هللا ىل_ص هنأ رجه «ىأ (ىهو) هريغمانأو لبتح نيدجأ مامالا ضد أ ءْزجء ملا بياع اطأو

 ىل_عهنوقاطب سانلا نال ظم>وأدد_عو رصحاهب طيتالىأ (طبضابب طيدالا هةر ثك ىفإ ملسو
 ةد_ءاقلا ىلع طباضلا مهقالطااماو ةنارصلا ىن_ءعظفح اوديلارذخالا ىنعع ظمضلا نماز وكتاذه
 ةيرايذتوةينكمةراعتساهمالك ىذهدارفابهتطاحاهينز وجتلاهجوو نيفنصملا مالك ن مدلوذةيلكلا
 ._. 1 1 1 1 6 لالا الك طك سليب ذك اة و كاس اقل د1 رااح اع للا الاقلاا

 و صعملاو ص ءبلارا.ةءاناعيجىأ(اعمنيءونلا

 مهر-هظأو) مهرونأى أ (ةبآمهرهبأوةزعمءايدثالا رك أ)انيدنىأ(وهو)ا مع جر اخو هام اهم مشسدلاةر دق عون نموهامأ مذ

 اهعايث ر 4 ىأ (طبضا#ب امال ردك ىف) هناز حعم يأ (يهو) هدحويلا- عن هيلاءاش نا ها < ىف (هندبنساك!انايبو ةج>ىأ (اناه



 ىأل اوه للا خر رمضد ( ى مالا هتان هدد تالالد ىلءهل<7 هكاوووعاا ثيح>ن ل كن ارةلاوهواههظعأوهام ىأ(ا.ممادحاو ,ناف)

 فكما ءدافااه لج ن نساضلل نو صوة عال. لا! نونق ةنءهنرو املك آ االونمغلاالو فلاب هتازحعمددعد_ءنالورصدمال

 وهو (ىنلانال)ءانر ءلابرعلان :مءاةأم 1 وءامطل ا اهنعز ع ى 1| هم رغلا اهفانصأوةءم >حءلااهعاوتأن ,متالذرغىلاٌةريسلا ىلامملا

 روس ٠ هر و سرع ةأيةضرأعملات كلان 2 (هن هةروس ىد- دق) م ركوفرثوإ--وهي .اعهللا بص مدنالا ى لاو مظعءالالوسرلا

 ىلاعت هل اولا ةيذصت ناوزاثلا نهتروس ل نابتالا عناب ءلاو ىناعملا لعأ ع مج زجعق ىأل وهما ةغيصد ( اهنعزجعف)نآر هلا

 انواعمىأ اريهظ ضءدل مهضعت 5 ْناك واوهل“ ؛ءنونانالنآر عا اذهل ثءاونانن ا ىلعن لاو سذالا تعم ان للك

 ءاملعلالاق) اريصنو

 هةحاق بو 60 ناترغلا

 | ىلص هنا ارحم هل ج نم هدح اوءز>ءمىأ (اهتمادحا و نافإ اوقب كلذ نمد مث سس اسالا ىف هأ ضرع: لو

 هيأ منق نيدلا دج مامالا :اةءرو بوهتانآ اذك و ةزجعم هيله هناف(نآر ةلاوهو) ملسو هيلعىلاعت هللا

 اذه لثعاو ءأب نا ىلع سنالاو ن ..كلا تءمتد>ا ندل لةىلاعت هلوقك نأ رقلابةرب عقوىدحتلا لوقعلا

 5 ”انةرثوهل ثمن ءةرو-هاونأك 900 هلوعك هر وس ةرعو روس »د ىلاعت هأ اوةكروسرشءدهرعو نآرقلا

 تاه ىو اسم 1لجرلا لوةكو هو ىدحتأ ا هناهتكلذ, هل“ ”ثيدحاونأيلف ذوقك

 انا) رمم_هلابروس

 أ (رتوكلا كانيطعأ
 اطالا ناك ههرخ ىلا

 22 ا هلل شحال لامار قذعلا ناطق لمصشسا مبلل رت اها د اوناكو طيضب ودعبالىأ( (ىصخحال)

 اهقورحت اب ؟ثالثاهنال رثاكلل ةد_ءلااعاو نإ ىدح معمر هك الات او

 8 7-6 8 الو زامعالا مدا ا ْنعم_هلاالوفلاب نأ رغلاتا ردعم ىأ هنا زر>عمددع

 ع 6 و 0 0 كاودكو# ا الب 0 !
 اذكد_>أ هتاوهزتك | اكد- كةدقرلو هيلعىلاءتهقا ىلص ىننلانال) « يم الا ظتالظر غلا لضاونزاوصإ ال

و أد_كع نمز غل -ءاف( امعْز> ءق) شد رقءاغاب نءاهاثمبلطىأ(هنمةروس
 وهوأ هل قام مولعملا

 وهوأ نونموهو نآرقلا نه( ةروسرصقأو)هتغالبونآرقل اهل علال هألان)ىلوأو هولوهجلل ىبم
 هرك دلت 501 10 مساك اذ_هاهث رعت موس(رب وكما كام ةدطمأالا) يمض كفا

كف) اهم لقأهذهفءهرحناالا اردنلاةروسو كل ذك دحأ هللاوهلقةر وسو تامآث الئ اهمالاهق
 ل

 ريوكسا ا ددعدىأ( اهددمد)نآرق !اىأ(هنمتايآوأاهرادقمو هذ ةورحددءدنآر لآن مةليوط(هنآ

 ١ نما املا تضر اعم نءءاغلمال ) ةردعماهر عل تاملكوافورحوتانآ
 لقأ نام .اذ_هو غال 1|

 م ىلعإةريثك 9 رثوكسلاة روس ىأ(اه_سفن اهيقم) هترثك لعن هذموهيفزاعالا بتارع

 : 1 00 ١ الو ىددتال ىتلا (تا ردعلان مج تارا مالا ىوطنا| ام. :لاليصقت هذ دن( هل دقنس

 ةئم ىأ (هنال 5 ىلا ىلكدل |ماةنااهماسقنارقم_سأ ءلعىأ (نيمةىلع سوك اع هللا ىلص هتازجعم مث )رصختا

 نم ىأ(ه- 0 لوالانالوأ ا. هطئا.نمق اماع ١ عل- هد نااماا ماله وكرم ىلعسك ارلاءالةعاباهرار ا 7
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 مهو وشو ىحدلاهررق
 ا م

 ةروسس معن تانآةعبرأ
 دد-ع امه ود هعلا

 لوطأ اكل تار لا

 فورا رادع انام

 اهددعؤ تاملكتلاو ||

 هدر لا ةانةهوةلمهملا ارلاذ نوكسواهمضو مما رسكي (هنرعالفن نآرةلاك ارتاونانيلا ل_ةنواعطق لعاب م 5

 / مل سوه يلع ىلا عن هللاىل_ص ىذلا» ىجك؟فالخالو) هنأيب مدعي امددرتلاو كا ىهَو د
 0 :وطىأ

 تت ههح نءةروس ل 06 .ةنء«هروهظ) قةيرمالو فالخال (و) نهال تايقر

 تا كلاو أ فور كا
 تا اوأ ف ورح اوأ ه-هفامىلع هللا ل_ءق نم هلوةى 3 أ. باكهبئاحو هقهجءانعموةددوملاءاسبلاّتفوفاسقلا,

 هلوقف(ةز>ءماهردقو) 2س 7-7-7جهه38
 ىأخا رسما عبئا( اه ريوكلا:ر وسقفىأ (اهفمت) ة.مكحوأ ةيةيقةحنوكنا نممءعأةر وس اك ىللاغت

 ىدقتس داك# هال لا (تازدعملان ههيلع) ىوةحاون ,ارغلا لهما ىأ(ىو :ااه .3)هنيد“ ىأ(هل تقنسام ىلع) اهدوصخب

 هلوصو وايهطق هاوص> نوركامرام ”عابىأ (نيمسقىلع) انيلاوإ_ص اولاواس دة هااىأ(لسوهي !هىاعئهلا لص هنازجعممث)

 صامل -ءئهنا عم تدلل ءارد صم مع اقل هز_هح ىلععاث» ىكدلا هر رئاذك (اعطق)هنوك قبر طنمانل ىأ كاسم هقلايذظ

 ع يول هلوق فطءهيلعل دب اكع طقملعميعلاكلذ تما د

 ةرمشالو ا كب (هنمالق)اعطقاني لمآ ءراصا نا ناننلاهلوو رطن وكلا هنان(نآر ةلاك)ارتاوثم

 ىإ عوهوم يد نءىأ اهلل عدت فاقلارب .كب (هلبقنههروهظوهنينلاءى )هال ةءأن يب ىأ(فالخالو)هيرمالب يوربو



 2 وم قل دصت وه د« قدص لءنآ رقلاة>< ملسوهيلعىلاعت هللا ىلص ىنلاداهثثسا وىأ(هتحح هلالدةسأو) 9 رع هداب ِر رعسعت

 ق4 ادريدئاح ىأ(دناعم) هي هلالدةساو لبق ن مهرو :ظوم.ه مي نمرك ذامىأ(ذ_هرك_ن أن او) هب رب ةفاك ىلا :اياهللا لاسرأ و
 راك:اامهنمالك ركسأثيح (ايندلا فد دوجو هراك-:اك) كلذ هراكن ا ىأ ( وهث)همكح دحام هلرك_:هىأ (د-حاجْ) هما ءعم

 ىلاعت هلا لب ص هذو> ونا لص اك اواب ودعم رثا الإو ايس>|مهدحأ ناك نا اوةدهاشمت وثب امهدوجو قةحماود_كاحتو هرب

 هنوك ىف ىأهىتج<ا ىف نيدحاملاو نس ركشملاىأ(نيدحاحما ضا ارتعاءاحامئتاو) نيدوج وملا نمدح هر كه. الهدوهشو ملسوهيلع
 هللالرنأامزئلوالاريطاسأ اولاقذا نيكرشملا نعطىقدر واكهنا كب ةجملا توي ىقوأهنجاجتحالا قع .يهعلاو ىحدلا هلاق هلةجح
 1 انآوو در وسنمىأ(هنمضت ام عليج وزد اذدحىفىأ(هسفقن ى)نآ رعل ١ ىأ( وهث) 3 نيبم رحس| 2 ه* يش نم رس ىلع

 17017 177127713732106 111112627 222 3 ن5 تف ل ب 2 لج قو 11 2750507725732 2 27+ 1 رجس وتم ب زج و 2 جا تصمت
 2 ل ا * م لوألا ددوعم "م
 ةينايةفاضالا ( >< ) هنوبنوهق دص ىلع -وهيلعملاعتهللا لص ىنلا لالدتسا ىأ(هلالدتساو) د 5 02 58 (

 خيادانع هل أرك_:مىأ(د-ام دناعم) هيفدن رمالئذلار وك ذاا(اذد رك: |ناو)نآ رق !ىهةد<ىأ 0 14 1 0 . .٠ ١ كيب . 9 5 8 . 5 5 1 0 دو #

 نيلوالاريطاسأو نيم رحساذه نيكرم لال وقك هللامالك هنا اوهنجياجت>الا ىأ(هيةج 21ى) هقالخ او.لعالم_هراك.:!ناىلاّةراشا ( نيد_>احلا ضارتعا ءاحاسمنا و لقاعن هردصتالو عمستال لا اا كاطع سومو (ايندلا ف سوهياءىلاعت هللا لص ده دوج وهراك.: اكوهف) ههماع
 ع-يجو) درفملاه-هالك ىفىأ(هسفنىف)نآرقلاىأ( وهف)كلذريغمىلائث نمرشد ىلع هللا لزنأ امو

 ءاد_ءالاودهشإأكهب ور

 دياولاك ريا لهأ نم

 هعحوف لاوذاةرمغملا نما

 ناد_ضعنهيلع 1
 مولعم) تابيغلا نعرابخالاوةغالبلاك زدعمرمأ لك نمىأ( زحعمنم)هيلع لمة ثاو( هنمضتام هيلع ناو ةوالح هل

 هءلعو ةوالح هلناهعمسال هريغملاندلولا لاواذلو ةغالمل الهأ نمناكن ايدو رضاملع(ةرو رض قدغمل لفسأ ناوةوالطل

 : وهامو رمملهال-ءأناو ءادعالا هلت دهشام لذفل و »+ هنايبق أ اكرشدلا مالك نموهامورمثمهالعأو قدغم هلعسأو ةوالط

 هجوو) رمد امالكن م ىأ(ارظنو) ةغالمل !نونةنمهيفاملدحأ لك دنعالن الا لهأ دنع(ةر ورمذ مولعمهزاغاهجوف)

 ىأ (انتعأ ضعي لاقل اي رق هتيدنو (هحرششتساك )هيلا ههوجو ضعدراق-ةالوأ مهريغ دنعالالد كا ةرو رض مولعم هزاخما

 حقب( ى را اذهىرخ 9 بهذي رك ذا صاصتخا الذاةيكللاملاال ريس اوثيدحاءاملعأ] نأىل والا ناك(ار-ظنو

 هزاعايمج وو لاقي
 هن رظنوةير هرض موهغم

 (هل لا ىلع) ءاواسئش ىرت ىف ىرحام ناله بشن و مدقت ام برات, ىأى ممر دص هوأ ناكم مسا يملا
 هللأىل_ص) هنمردص ىأ ( هيدد لع ىرح دقهنا) ىركلعافو ةوماشملاهجول لي دةتريغنمالاجا ىأ
 ىلوألوالاو ماعلا ىلع صا | فطع نموأ ىري_بفم فطع(تاداعقراوخوتانآ مسوهياعىلاعت

 ىلوأن اك عفرولواهق_صولةر كلا نملاخلوع_ةموسا (انيعماهمءد->او) لد ىأ(غاسملنا)

 ةعاجشك ىونءملارتاودلا ىمس |ذهواهع وم ىأ (اهعيجمغلبيف) غاب لوعفممزحلاو (عطقلا

 خاب الاجااهعوهورتاوتلا غابم غال ءالوهلازو_>أنملاح لك ناف ىرصبلا نسحملا سهزو ىلع
 هل كولملا دايةناو هتاداع قراوخ نمدود_عاشا ةربام اهل وا ذتك هرفةم_ث ىس ل ثيحشلذ
 ةد_هاش هقيدصتب ةقطان ةروه-ثم (هىدب ىلعابيناعم ناب رحىف هن مالق) كلذرعغو
 هيديلع ترحإ) دمه: ىأ (هنا) ةفلالاممالانم (رفاك الون مم فاةكالو) هتلاسرب
 ا عق و (اعا 9 اهتم بجعتملاب جعم ىتحمهبايل أومه راصنأت ريح هداعللة:راخر ومأىأ(بئاع

 ةرورمض اما ةرامعلاىف
 ةهلارد-وءا:مةسالسن الو
 ة-هلاو هنابآمظنوهانعم

 هوجو ةحايصو هناملك
 ديىف هعاوخوهحتاوف
 العأ ىف هتاابهتوهنانآ
 العأو ةغالبلاب تارع
 جاتحالة-اصغلا سقانم

 فالخ) ركمفتلاورظنلا ىلاههوجو ضعبراةتفالفارظنامأوةها دبل ىفهزاعأ,ءالقعلا كحق ةلالدلا ىلا هررلعلا
 انا ثم ضعب ة>رحص ةخ_.:ىفوةيكلالاةءأىأ(انتعأضعبلاو)ردقلا كلذ نيم: ىأ(هحرسش ذك )مالا كاذ صو ىف
 رامصعاب ةل-<لا ىفىأ(ةللا ىع)ارتاونانيلا لن :واعطق مءىذلا وهتازحعمنملوالا مسقلانوك ىرحم ىأ( ىرخللا اذهىرخي وا

 ىأ (تامآ سو هيل ءىل اعت هللا ىلص) هردب ىلع ة>يدج ةخ# ىفو(هدي ىلع ىرحدق) نأشلا ىأىرح لعاذ( هنأ ىنمملاىيرطبال ىبعمل
 ر اوم الاكل نمدحاو رماآلصت مىأ(اهءدحا وعام 1 نا) تاما وتازحعاةلءاش ىأ(تاداعف را وخو) تازحءهوأتامالع

 ىأ (اهعيج) ىنيقولا |١ ىأ( هغاميف) ناكل اري_ةىلا ةمنلاب ىيطقلا !|ىأ ب صنلاب( عطقلا) اندم هواصخشهىأ (انيعم)

 وأالنودبرفاكو لوةيناىلوالا ناك( رفاكالو نمو فا ”ةالو) هدر دص ام ىلعءانب ىأ ( هدي ىلع ١ )اهينابمنودابين اعمر اتعاب
 ايعاو) مهرّتاص» تريحو مه راصبأت غا زااممئارغتانآ ىأ( باع هندي ىلعت رجدقهنا) رفاكالو نمونهفلاخالو لوقي



 [كضايفلاأدبملا هوجن م ىأ (ىلاعث هللا لبق نم) ةضئاف بئاجعل |لوصو ف ىأ(اهتوك ىف)لدحوملا عم هما ىأ (دئاعملا فالح
 انمدقدقو)دداملا كل رمل اهم وعنا امه وو رحاسو أرعاشدنا ومالسل ١ اودالصل ا هيلعدسفتءاقلت نمةلصاح وأدح وللا نمؤملا هاوقيب
 ىأ( هأوقدن اث)ىدحتلا عمهرجعملاىأ(كلذز ١ اوزهيدن ءاعلت نءةلصا اوال ىأ ( ىلاعت هللا لبق نم ةضئاقةرجعملا 95 0 (اهن وك

 (انيدت نماضد 0 ءانمدقى ذلاىأ(اذهل ُ ع وقو ءدق) لاش .رنمتيعدا|م.ةىد_.ءابىأ(تقدص) ىلاعتو هناحس للا
 ىلع وتاداعق رأو خام وك قامت اممفال_>ا َنَع رطغل ١ مطق عمد( أومقاعت ال)ةبيدىأ(6 رو مح مس ,وهيلعملا عن هللا ىلض
 عبس ١ ضعدتءاذك نيرايخالادنعىأ(ةرورض لعنإك)تامالعامحاص قدص

 كلذناوهّللال-ءقنم) بئاجعلان وكن اب (اهتوكالوأ (انمدقدقو) عئادبلا عدبملا ضارغلا|ادبملا
 همكح قوهتلزغمهتباثم ىنعموهتيعداامو2 وم: ىف( تقدص) هلوسرل لجو زعهللا ىأ( هلوق هاك
 هناةراتمعزيديةعلادحاحلاو ةعاطلاءاز<ةثلثلا الاب اولا 4-:موهدوعاذا اذكهراثأ ن مدل عقم
 ىتلا تافارلا ن .كللذري_غىلااهرحسن ج مالك داس لاو رجا مالاك نم عمسام ناو هنا ورح

 م-ييلعءا منال عقوى ذلا(اذه لمع وتو ملعدقف) اذهتفرعءاذاةرخساهباو-مصاقايملا اوراص

 نم) كئاوال: ةواك(اضدأ) رحافو بو رفاكو نمؤملكهملعاةقلاسلاممالاو مال_بلاو ةالصلا
 قافتالإ اب ونعمارتاوتارتاو ماير ورضا ماع عىأ(ةرورضمل_سوهياعلاعت هللا ىلهد هاند
 0 ىنغت هبره-ثو اطل( متاحد و +ةرورض ع5 ) د>او ىعمىفاهلكاهقفاوتل ىأ( ان أعم

 در مل_بوهيلعىلاعاهقلا ىل_صهثمم٠نماس رقةيلهاحلا قناكواذ:أةر وهثمدوحلاىقمرامخأغ ||

 رثمع هالاقي 8 ءاهلان( رتخع ةعادش .و) م.معىلاعت هللا فى رةناذصلا رامك نمناكو مالسالا ىدعهنب |

 هنونو قرزأ ب ابذلا نمع ونو هورتنع نملوقنم !-_ءوهو ىسقلادادش نهب واع مني رتنعوهواضنأ
 ىميمملا سدق ني( فذحأ مل وني روه-كملااهت احصقوب رعلان اسرق نم وهوا دابز قفاتدا

 حتي ف نحو نيهداّلارابك نموهو مل-سو هيلع ىل عت هللا لص ىنلاربلهنكل لسأو مالسالا كردأ
 محلا فه _:عوستك ىفةروهشم كلا نمتاملك هلو ل-ج رلا لئامهانعمةلههملاءا ا نوكسوةزمهلا
 رابخالا قافنال) لاق بتر ملارشنلاو فلا ىب رط ىلع كلذ عضو مث نب رمعم ان مناكو ةميع تاب اكح
 اءاح ىنعي ( اذهمركىلع) هلوةدحاو لك نع هلوقنملدنأ مث(مممدحاو لك نع) ةيورملاىأ(ةدراولا

 نهذلا مهر وضح-ومهرذبرعل اذهبراشأو فنحأ ىنعب (اذهل>و) ةرتنع ىنعن ( اذهةعاجشو)

 عطقيالو) ىطقلا(ل-علاسج ورال)هدحو ىأ(هسفنب )ةثالثلاءالؤهرابخأن م(ريخ لكن اكن او)
 لصاخلاو ملعلاوةءاج لاو مركلاكاهعو م نمل صام رتاوةملااءاوءدارغناب تاون مدعل ( هتحص» ا

 لوصحوهىوذءملاو ايةيةحايظفلالاب ونعمارتاونرتاون ل_سوهيملعىلاعت هللا ىلص ه.دي ىلءىرحامنا

 ارائيدداطعأاماحنايدحاوربخأ اذا كةضوفتمةدراوراسخأو ةيئزحر ومأ عوج نمىطقلا علا

 | نمىأءابلا حتفو فاقل ارسسكب (هللال-+قنم): رداص يس ثجعلا كلت ىأ ( اهنوك قدناعملا ف الخ) |

 ىأءاتلارسكب ا متاحدوح )ةماعلا
 دعس ْنِ هللاد_.ع نبا

 برعلا نييروهشم اطل

 هرفك ىل_عتام مجعلاو
 حتفب (ةراتعةعاجشو)
 ْن وكسو ةلمهملا نيعلا

 ةيقوفلاءاتلا عّتوونونلا
 رعلاوهوءاغاهدعدءارق

 سى اىأ (فنحأ ل ->و)

 ل نءةدراولا را الا

 نك (مممدحاو

 ْن رامخالاو نيرو

 ىدعل (اذهمرك ىلع)

 (اذهل>و) ةرتنءىعب

 ةمد رعلل امدحأ و لك

 هتلر ههنهذ ىف هلالم زنك
 ىأ(رمخلك ناكناو)
 ةنالثااءالؤد رامخأ نم

 هدا رقنابىأ(هسقنب (

 تجوبالاه سفن ف ىوربو
 الو) ىطقلاىأ ( معلا
 مدعل (هتحصد عطقم

 ادر:ةماممدحاو لكر تاون

 م ةعءطو رصع لك 3

 تعلم لاف اينارصذ راكونابعشيف عسل ةلس ملسو هيا ءىلاعت هللا ىلص ىلا ىلع هثباةنيدملامدق ىدعدلاواذهائاح نا معا

 ءادوسةمأةس زهمأو داوسلا ديدشةرتنعناكودا د تندد واعمنءاو هك رتنعامأو امهمعىل اعت هللا ىذر ىدعلدق متاحتنب هلخأ
 هعادشل اوهنوصةرتثعلاو بانذل ل ةيغل ف بد:جورفعحكر ثذع سوماقل |قواسأب مهدشأو برعل اناسرفرهشأ نمناكوه.سالت ناك

 ةلمهم اح مثةزمملا حتمي و وف فنحالاامأو رهشأ م جعلاوبرعلا نيب فصولا اذهبهنافرهظأن احح ىلع ةعاجسك لاقولو اذهب رحف
 ةمئالا هلجرخأ اليدناديسن اكوةءاسجوكالهنيد يجو ن حلا هنعو:دعو لعوناهثعو رعنعىورءافمةحوتفم نون مث ةنكاس
 رعمك دات ص ومال !فحاص لاق هلو ًْو رهل هع ' وهلاعد و مالسل ١ اوةالصلاهملعمدهعيف م-أدقو 6م رض ةدسملا



 وي -صيأ عام ىأ(عطق اورو رضا غابم) هماعل هر '( عاب .ى1م) وهم مو هياع ملا هت هللا ىل دنا از> ءفنمىأ(ىفاثلا مسُقلاَو ١

 ىأ( رشدنم) ةصاخ ا دنعىأ( ربل ير ون عز ىلا لعل بىفلا 0 رك-ذالوايبيدب اندورض

 نيجرخلا نمىأ(نيثدحملا د:عهيرب#لا عاشو) نيعباتلاودداحصلا نمىأ ( رم 7 اور)لعا اةلاةغم دبا هلاكو ةماعلا دنع

 نمو ىأ ةريسعجعاي لا ةونيسلارس 5 ؛ريدلاو لقانعجفاقلاو نونلا :فر( ريسلاهلقنو) ع ىلا. نهىأ( ١ ورلاو) نية نصملاو

 ثيداحالا ىأ ةزمهلا حّتفب (رامخالاو )هنا زجع و هنابآو هناغص نم ملسو هيلع ل اعت 15غ هللا لص ى :لاريساوملشن نيذلا

 رارالا د.ك ةةلعمما
 اير از املعد يعي ,امهدنعهنأف ىزارلاونيمرلا مامالا فال لوصالا ىفةررقم طورش:لالد < ساو

 مام) تازجعملا نم(ىاثلا مسقلاو) ب مب طرت الورخأتامدةمىلعهقفوتل 00

 ىلا :ء :ط املا: 1 1١ 1 ءاملعلا ةمقب نع ةدراولا

 رهت-ثم عون نيع ول «ىلعوه وهدي رم ىلا ل ص» ١ لىأ ىرع_فقنت ف 3 ) ومر ورمخ عامعج نمهأملا عبتك ( رامخالا

 ريثكدلا (ددعلاهاور) اضيقتسوار وهم نوثدحملاهيهس وسانلا نيب عوشوةرهشهلىأ (رشئنم
 ب ىرورضلا- ءللد.ةملارتاو :ماةسرعاسالوهوهوور نيذلا طظاغحلا(نيثدحلا دنع هيريخملا عاشو 0

 هناروه_كملاوىرظنلا لعلا ديغي هنا لوقو ىلا ملا ديغي نامل نيياوصالا ضدي سهذو ىرلنلا 0
 ىلعر وه -كملابىمسملاو هو لصأ نعالرهتث!نافةياورو لصأ نع هترهش نوكت نأ دءالو ناقل اديغي ت1 1 (
 عج( ريسلاةلقتوتاورلاو ]لو ترهشب ىوةةتاذلعناقدلصأ|ميلامنوثدحلا دتميلذن الا | فك عرش هوك أل
 ٍفظع(رابخالاو) ىزاغملارابخأىهورتاكد ريس عج ريسسأاو 5 كو ناكك نيندتقب ل -ةان 0 00

 (ماعطلاريثكس ولم سوهيلعملاعت هللا ىلصهعدا دأ ىأ( ع باصالا نيب نمءاملاعسسنك ) ىري رتس سلا 1 1 : 0 1

 00 ا هاورىذلا عارذلاو بض' ماكو عذملا ينحك هريغو سندا وودكذلا 0 يا

 و) ليلقلا ىأ( ريسلاددعلاو اور ونانثالاودحاولا )هناور( هب صنم ) لب رشح و رمش ل( هخم 0 2

 معلا دة ءالوهوازب زعومس وىفالا مس ىلا نملوالا عون اولوالا مسقلاك (هريغراوتشا روتشي 8 "5 5 هواك
 بوحوله.وارةلاد_ععم ءلاديقي هناد_#أ لاوواةلطمدذ غي الل يقو ع ما وحلا ع جفاك ةنير 2 الا ل 0 0

 (هلفمىلا عجاذاهنكل) لوصالا ابن ءباوحلا عمتر رو كد لولو هيل معلا | 2 0
 ىأ(ناينالاىلع) هلوقب هيلاراشأك هتو.ثوزاغالا لدأن *( ى :ءلاىفاقفتا)ت اره ترد اخ نع ور ى 1 1 1 (

 | ضعيىلااهضءيمامضناو هيدي ىلءاهماب بن م(انهدقاكز جءملاب) سو هيلعىلاعتهللاىلص يبنلا ناين 0 0 7 او)
 (قماناعدصلوةًانأوهتءىلاعتهللاىذد) فصملاص ايع( ل ضفلاوبأ ىضاقلالاق) هل ىوقملا 0

 179 48132 و و ةصوصالا هنراتعتهدارقتالرص# ةدازا زو وهب وقملا ةدافال دخ ملا ص دقن 5 0 1 6 8

 عوصايداوقكءانعب ءاللوقالوأردقلقلطموأ)جاللو هو لاحووفاحد صاعداص ى ا عدص 0 0 2
 وأد .15 عدصت هنأك هنرهلاوقحاراهظالةبلصلاما رحالان مهوكثوجاحزلا عدص نمراعم هرعؤتاع 6 دا ١

 هذ_هنماريثكنا) اذه عد دصرحعفلللا وهروهةارجقلا عاددنانموأا واط وه“ مش عدصل قا أ(هريسغر مشا)

 نموأ (هعبادأ ني ٍِء 3

 هقرط صعب ؤاكهعباصأ

 (عطقلابةءوأهم)ل وهيل «ىلاعت هللا ىلصننلا ن ذم ورملاىأ(هنعتروثألا)تازجءلاو( تاناالا 2 مرا
 رمقلا فاةثنايىلوهيلع لع ىلا عت هللا ىل ص هتزجءماما ىأ( رمقلا قاقشذاامأ) ى ىعمو ؟ةقيتح | هرتاوتل داو ) ريعغلا م 9 ١

 صننآرةلاف) 6 ةرعاند رهاظى-وفكلذم_هار اقالوأ هيءاحام هريسغ هنأ سما رق ةراقكلاك ني ةكم دل ىىأ( هل ةهىلا عج
 دقونرتق اىأىق كنادقو ئرقو رمقلا ىثناوة-عاسلا تبرتقا ىلاعت هلوقؤه.حرسصىأ (هءوقو (ىنعلااقفنا )ونبأ

 كي يي يي يب يب ب ببيج توسب 3 33 دارا ىأ
 لصح ةي مالهنا نمىأ نم دقكزجعملابناينالا ىلءاعمتجاو ) ىعدملا فزاعالا
 اعدصلوتأانأو) فنصملاىأ(لضقلاونأ ىف اهلا لاو) هيدلع طقلادافأ صءبىلا اهضع .مذاذا ناو يدير ءاهاعمزاي رحيق

 هيلعرج لا ما سوهيلارجشا 0 (تانأ الامه نماربثك نا) رول "اه عضو ىلا 7 ههنموهبأاره>-ىأ (ىدلاب

 اهرئاوثل ( مطتلابهمواعم) ىتاطاداحآ تناكولو ىأ (مالسلاو ةالصلا هد اعدند) ة « ورا ائأ(ةروث أما] هيدي قص حلا ع -ههساو

 لوقامأوةلالذلا ينل هنالدل ا قى أ( هعوتوب صن نآر ةلاف) ةبآ ش لما رقراةكملاسْي-ةكمهي دي ىلع ىأ( رمتلاقاةكناما) ىعم

 هقالطا ىلع رسلث هدوةون صن ارق اذا ةقارتاو- .ههناؤرمقلا فاقثتاامأ ىكدلا



 تانأن مل صح دقو تب رتقاىأى كنادقوٌئرقورمتلا قشئاوٌةعاسلا تب رثقا ىلاعث هلوةل هلوصحو هنومن ىأ (هدوجو نع ريخأو)
 ءىهناوةمارةلامورىثنيسهنأب ل وأتىلا هدوجو توبثوهعوقو قةحت نمىأ(هرهاط نعل دعدالو)اهلةرمقلا قانا اهبارتف أ
 تجب تتسع ست تمت تست حسمسس ا سستم تس ستس نا طس_ تستوجب 1 هفرصوهياعهل# بج وم(ليادمالا )هلي قمسمىفهعوقو ىةحئا ىذاملاب

 اظقل كل ذرتا ون دةؤ ىلعددعّمو عفالاو ءأبأ ايهادعح رص ىنعمهنمضةاوهقاقشن|اهبارتقاتابآ نم لصح

 هفعرسعتلاو ةمايقلاتماقاذا قثندسهناهانعمنابدلي وأت ىنأيد_ةبهثيوةر وهشملاةءارقلا ىلع
 هعم سل هناهياعدرتالفةعاسلا ظفلب اهتارقااهتني رقوةيعبت ةراعتساو هفهعوقو ىةحتل ىذاسلاب
 دن 'ةءارقوتم الا ءذهىف (هدوج وب رمخأو) رهاظلا فالخ هنوك ع قديال هنأ الا مهوناكهح عت ةني رق
 ىأنونلاب(رهاظ نعل د_ةبالو)ه مردابتملاولصالا هنا لوالا جرب واضراعت د5 لي وأتلا ديو“
 هدهاش قوول هنامهوقومد_ةءاسعدل وأيوهتعلودعلا ىذتةيىوق(ليادالا)نآ رقاارهاظ نع
 كلامج ىأ(رابخالا جرح هلامّدحا عفربءاحو) س اغلا ضعي ىلع قتدق لأ هنآ هنأ هدرب مهلك سانلا

 ىلعةن الا ل جدي فن( ريثك قرط نم) أ سئ هعفديو هعفربامة> يهمل اراخالا درو رهاظلا الخ
 دهب نم>رعقا ىف ىورامزا رجح نبا ظافملاةقاخلاق دقو نيحيمتلا ىف ىو ردقواميسالاهرهاظ
 رهاط ني لضفلا وأو ىدي لا وىبئارفسالا قدسا ونأ هل بقاذ هب رصد -ةورتاو:.ملناو ايرظناملع
 هناىلاراشأ مث ىطقلا نم برق: ةبترم دا ىلا لعلا غاب وةوقدازرخآ قرط نمدروو نئارةهيفن>اناف
 فعضي ىأ ديددْملاو فيفختلاب( نهوبالف) لاقق بل طملاهذه لثم قؤىااخ نم فال تقتل
 ىلءاةدراولا صوصنلا لجوّتا زجعملاهز_هتامّثا نمامزسءاندصتوه ملء انمزعامىأ (اةمزع)
 مد عهعمناك نافدلبأ ممقجأ اهوأ ىلا عا ونأق ةغللاهةؤىف ىلاعثلالاةوهقي زدب ربامق رك هن'اك هديب لمعلا ن-كالئذلا |_صأو قجأ ةفلا ةىأةفاضالاب( قرخأ ف الخ) لب وأ:سغنما هرهاظ
 كلذ فصو مث ثداحالاب هذ رعمالو هلهبأ ردال ل هاح ءل_ثمىف فل اغا نا ل_دالاف رخأو ه5 قفرلا
 ءاودعل هفيعد نيدلا لاق هلهج عموهىأ قرخأ ةفصرحلاب وهث(نيدلا ىرعل>نم) هلوقب فنااذلا

 عجمرو دقم فل أو نيامهملاءارلا مّمفو نيعلا مضي ىرعو هلا لايذار هثدشتو صوصنلار هاظ نع
 ْكهتءاموهةورعلاهنموةيحانلااروصقمارعلا سغارلا لاقو هك ئرأ ل. ا ىدقعنامىهوةورع
 وهو رعلاب نسدلا همشناف ىهتنا ليث هّدلا قد رط ىلءوهو قولا ةورعل اك تس | دقف ىلاعت هللا لاقهن
 لمح هللا ياتك ثيدحلا ىف[كولءراملهب لصوتلا لجل ابهبشن اوءاملانيجلك هيه لل همشملاةفاضا نم
 وهفىلم> لصاو كا بكف هلوةكنرعلا مالك راع سمىل بلا ناقض رالا ىلا امس نم د1
 تاغتلالا( عد_ةبم ةداخسىلا تغتلالو) نيدلابّك مةمري_غهئادا رااوةياريوةينكمةراعتسا
 مهيلارظنيالوىلاعت هلوقهنموناسحاو فطلب ةداعرلا نعةيانكر ظنلاكراص مهىش ىلا رظال فارحنالا
 نالقعلا فيخسوهلاقيفللقعااةلق نعديزوحت مثخ نا ماكحأ مدءاهلصأ ةفاخلاو ةمارقلا موي
 ىلع كا ىا.) هلوقو عرمشلا فالخىلءثدحلاوهو عدبلا بكس رم عد لاو ىوق ريغهركسفو هلع
 ءانعُص ىلع تاك. ككلاوهمّشلا مهثقلا نم عدبلا لهأن أس نموهامملا» :راشا( نينموناا ءاقعُض ٍبوأق
 دعو ل ةعلا فيعمامأو ةيهاولاءار"الا هذ هىل هل .ةءال مهري غزال اا ذب مهصخو نيم نملوقعلا
 ى>ل-هعةئاخسوهدهح رهظن وهلاوامدرب ىأ( هقنأ اذه.مغرب لب) نكتعي ومهعمتي5 مهلاوقايذخأب

 . مه
 و

.- 

 دن ل ا ال د ا د ار تاير 2 حس ا 31 1 تش تا هت 7 تاو ريغباهرهاط نءفرصتالى !ةديهعلالوقنلا نمرك ذامىلاةراشا |ًذ_هو هيدانرمسف | عانه هب فك و
 ( ىنافشث -ه9)

 عقرب ]درودقو ىأ(ءاحو) هلا
 ل (هلامثحا

 فرص ىلعلادإ!ليلدلا

 اه :رهاظ نك عكا الا

 ىأ(رابخالاعب)
 راث“ الاوددكعلارامخالا

 ق رطنم) ةح رصلا

 نيحرمعلاربخك (ةريثك

 (نءوبالو) امهريسغو
 تبدنرتقسسنالان أكو

 الكم لاك ناكوقلا

 د وفوءاقلا ندهوت

 وأ امة ءاهلا رسكو ءاملآ
 فءضاالىأال ثم

 انمز-ىأ (انمزع)

 ىأ (قرخأف ال 2)
 ىجأ ل _هاح ةفلاخم
 درر
 ىرءل> ةم) ىق- ةرلا

 نوكسو ميم مدن (نيدلا
 ة>وةمهمهمءاحونوت
 ىلا ىناضمةددكم مالو

 ختقونيعلا مدد ىرع

 اسىهوةورععجمارلا

 ةنايدلار أى هب كسمكب

 د-ةذىلاعت هاوقهنمو
 دوا ورجل ملا
 عاطقن |الىأاهل ماصمت اال

 ةغيدد(تغئابال او)اف

 رظنيالو ىألو-_هحنلا
 (عد-ةبم ةعاخسملا)

 لولاة بلا عتق
 ةقركأ ةمحعملاءالاو

 زسكو ءايلا مضي( لي )نيبملا قل نعل دعلاض لقع
 هلذ: ىنعملاو بارتلاو هو حّدفلاب ماغرلابهقصل أ هفنأ مغ رن مماكتملا لعافلا ةغيصب (هفنأ اذا بيمشي نيعمتباةلالط فت ءقوومتلبقاج رف( نينمؤلاءافعض بول ةىلع) ة,مشلاوددرتلاىأ (كشلا) مقوي ىأ فا



 ةعولا نيلامضب (هةخس)ءال_لا ناك وءاضُقلاوءارععلابىأ(ءارعاابإ) حرطن أد فىم ارمسكو ىلوالانونلا ممم (دشنو)

 ذبخيو مغرب خسحلا ضعي قوعانبلا نمدرتس ئثالءارعلابه|هج ى ل: ىنعملاو هلهجةناثكو لقعة قر ىأةمحدعملاءالا نوكسو حتفنو

 :ةحرصدينا سأوةح رصاةرطةاورلاةرثكى رمقلا قاةشناكو ىأ (كلذك و ) ناعوذ مهقخسوهفنألوهح ل اءانب وربك لثلاةعيدب
 (ماقنل ا)ريثكتل اوعينلاةصق ىأ(اهاور ماعطل اريثك-:و)هعداصأ نموأ 01 هعداصأ نيب نمىأ (عاملا ع..بت ةصق)

 ددعلاو)ةاورلا نمىأ
 تاسالا نمىأ( ريثكلا

 ةقمط مهمدارل و

 ىو(ءاملانع) عابنالا

 ىأ ريفغلا ]محلا ةخسن
 نمريثكللا عملا ن-ع
 ددعا انع)نيعباتل انم

 (ةءاهعلا نمري_ةكللا
 ءاملا عسست ىورنمخ

 هدحسمبردقبءاروزلاب

 ةنيكدلا ةلييدماب

 هع ىلاعتهللا ىذر

 نيا نعىراخملارغسلابو
 ىور نس #؟ودوع_سمه

 ىراخملا ماعطل اريثك#
 ىعّتْلا نع ىئانلاو
 نيدعاضت ىقرباح نع
 ناح طشلاو ءّدلاَو

 نءى ان لاو ىذمرتلاو

 اذان رضن هب رضك ءذبذيهذمن لاقي ةمجعملاذوةدحومونونبذينلا(هةذسءارعلابدننو) لياد
 هدصقاذاوا رعلاةي وةبحانلارمصقلاب وهيقةرتسالى ذلا ىلا ناكل دملاءارعلا وهاقلأو ه-رط
 هلاطدا ن عةرامءوهو ساناا نءلاغخناكم فها! | ىأءارعلابهقخسل نوه دوه ةعولق هف>سو

 نالىرتادهفئثلاندا دم ءالا مدع وضا رعالا عم وهىذلات افثاالا مدعنم ءابأ اذ_هوةءاكللاب
 هريسعمو همالك ىف رارك-:الوةالقلاهيمرل هلداعتا ادهوهدنع هروذ>وهعامداعمنوكي لوالا

 ثيداحالا قهدورولهرهاظىلءةد" الا رمقلا قا#_ثناناءل_-صاحوه لات قشادال لوهم هلامهأب

 تأي ملءامسلا ةشتموبةمارةلا تماقاذا ىثغيسهنادارملان ا ىلعهلج نة هددعتم قرط نعةحيمتلا
 نالرمالارهظدانعمليقوةمراظءدبآهنالعامسالا'ال هو عازو عاش عةوول هنالع جا ضاراناو سه

 .برعلاةيمالؤ ىرتتلالاتأك حضوا ا رمقلابلدلابرمضت نرعلا
 لجراواباطمتايطاتدشو *« رمقمليالاو تاجا ا بحد قف حرا مث بدليسو هع يهم هلل كت >5

 ةغبانلا لاق قشناو ع.مصلا ىتاقن الاقي [كهعولطي هنع مظلا قاقشنا انعم لبق و
 ىعادعمصلا ىثدنعاناعد # ىود مهواو ريدأ املق

 ع لا نيبهازلا امك لاوقالمهعلاو خلا ىفدروام ىلع فوقولا مدع ذ_هىلع مه ىعارلاو

 نيد نم(ءاسملا عس:ةصقكاذكو)ةيةسلغلاتافارملا نمدوكنوةيكسلقلا مارحالا ىف ماش الاو قرا

 (اهاورإ) هيؤدقي رشلاهدب عضو ةكرمي ليلا ( ماعطلا ريثكسو) [سوهياعملاعتهللا لص هعباصأا
 اًضيأى اي والصفمءانعممدقت( رمفغلا محلا نع ريثكلاددعلاو) نيت دحلا طظافح نم( همم الودةلاىأ
 دوعسم نبا نعىراخمل اوه:ءهللا ىذر سنأنعزي+يشااك (ةبادعلا نمريثكل ادعلان ع) هدايز عم

 بصنلا مزال هنأةيب رعاا بنك ىذلاو ف رانا رورم :ريغغلا محلا لمعتسا لق هنعىلاعت هللا ىذد
 (اهنمو)هنمعنامالذااضأ رح زو همدن موزه لة. لن منال هلدج والو مدن [ئكهعقر مهضعب زوج و

 لثموة_ءاجنءةءاجهاورامكأ ةفاكلا نعةفاكلاءاورام) ءاعطأ اوءاملاريثك ةصق ةباودىأ ةعاطىأ ةدقىق رس

 ىقىرب رجلا هيفمهأطخدقوءاهصفلاوءاملعلا نمريثك مالك ىف عقودرح و ةناك في رعت نم ةراعلا هذه ىأ(اهنمو) قدتخملا موي
 نمريثك ه نحرص دق وأ مصنواهريك فت مزا هنا ىلعءانب هرهسغو رسوماةلا ب>اصدعبتو صاوغلا رد
 انظسدقو ىرهولا مهوو فاضت الو لأ اهلخ ديال هنال ةاكسل اتءاحلاةءال سوماقل اقلاق ةاحدل |

 كلذةفرعمتدرأن افب رعلا مالك ىف عمس هنافهباردوهياوردودمهنأانمب وةردلاحرمش ىف هيلعم ل اكس |
 اهرسكو ةزمهلا حّشب ( مهرابخأو ةيامل اهل جنم ةصقلا كلب ىأ ( اهب ث دحنم نعالصم)هرظناف
 قناك ) اهرسك زوحي وهرخ [ىلا ناب ىأ ةزه هلا حّتف.(كلذ نا )هاورام هلوق ىلع فوطعم عوفر#

 ءالا عّتفي وهوةنيدملاب( قدا مون ؤمهم هريثكل | عامشجا) نطوتلا لت هل صاف لت ىنءع(نطوم' خال م+القنىأ
 هللاىف ص ىننلا مافةنيدملا ل وحار بد ونيل او نيكر شملا باَزحأ عام جال با زحالا هو رغىهدوقدن لا 0 0 ع ١ ةوزغدارملاو رغما ىنععمدنكب رعمىسرافوهو فاقول ههملالادلاجتةونوذلانوكسوةمجعملا ] ,عاالصأ 0
 | كلذ نكي لو هنعىلاعتهّللا ىذر ىس راغلاناملسءءاعراشأ ةنيدلالو-قدنخ رغحمل_بوهيلعملاعت 1

 وأ تازحعملا أ نمو

 ام) ةاعمأ اهنأو رهل < نم

 ةعاجا ىأ(ةفاكلاءاور

 نءىأ (ةفاكلانع)

 (الصمإةرثكلا ىف مهلثم

 نه اهيلعتلادلا ةناورلا
 افورعم مههظعموأ مهرباك أىأ مالل اديدشتو - رسكي هباصتل اهلج نمةخسن ىفو نان ايي (ةيادعلا هل <
 ةزمهلارسكيمهرابخأ خسنلا رثك أىف نكل ةدتحتلاءايلا مثةزمهلا تف نهقحيحص ةخ سن ىف طبضام لع( مه رايخأو) هلوقهدنرثب و
 ماعطلاريثكت نمرك ذامىأ(كلذنا)ةباصعلا لنا هو ىأءاورامىلءافط عوفر هلعاو هسهج ورهظنالو ارورجم ةدحوملا مث
 سجن ة:-تناكو بازحالا ةوزغىفةنيدملا لوح ىأ (قددخلا مويىف) مهريغوةباصعلا نمىأ (مهمريثكلا عامتجا نطومىفناك)



 م( طاوةوز- غقو) 1/

 ليج حا ةنوةدحوملاءاملا

 تناكوةثدوجا لامجنم

 ىلع لوالا ع.د 2 رام

 وأ درأههسودعتلا ىذةف ليقو هلاوش لذ ناكوسرفلاداكمنموهااوبرعلاد:ءافور عم

 00 ءاوهو اهحةفوءابلا مد( طاونةوزغو)ري_سلا ىفاهومل صفدقو نوما ةرجحلا نم نت
 اراضم لت 0 ١) ىهواضب أل.+وهو ىو ٌحربرقبدربةعد 2-1 دما نعب وهنبب ةديه>لامج
 ا ةالاوم همد-عو فرصلا هك لبق طاوبواضد أب رحاهب نكمل و نيد ةنس سد رقرمعت مل_بوهيلعلاعتهللا

 500 ميم 57 مو 4 ءاعملاعت هللا ىلكهلنا لوسراعدا1ه:ءىل اعت هللا ىذررباحةدقىلالوالابراشأ و لوالار هاظلاو

 هدحو ءاعدناكوريثكس انهغمو م ىلاعت هللا تضم انا6 ري تريعش نم عاص ماه قانعل
 ترج( ىذا قى. .ة.ى. | ف هدنععضودلا ىهو طاوةصقمل ىئاثلاب وفل ًاوحنارناكو ماعطلا كلذ زضفوأو عبواولك أف
 ناضمر ىفلاةنممهوو عبو ةءاملاىؤةفق : رشلا هدر عضوا ونااملك سان !|عدار باجل اةفءوضولل ليلقءام ل سوه اميىلاتقا|

 هيف م-ةةلاناكامناو || هلق فيد ورح لا ىلع فطعرحلاب (ةيديدحلاةرعو) قأيساكمهلكاؤم ون ى> هعباص نمي نمهأسملا
 حش ) هلو ورع أول || © ىلا ىهو أهيقءابد- 0 4 نمةدس رقهيقرت وأن اكم مسا ةيهيو دكر غصمةومدح لاو

 3 ةدحوملا مضوةيقوفلا ريثك بهذ هيلاومهضعداهددشو ع.دصلا ىلعةيناثلاءأي اف ىهوناوضرلا ةعيبا هتك ءةو
 تناكو فرص دقواعونم ةنيدملا ن نمح خم -سو هي اعل اعت هللا ىل_ص هنا اهي تن اك ىتلاهيكالاو تسةنسؤتناكو نيدد#للا نم
 ىهوةعساتلاةنسلا ىف ليلقرئبلا ءامواهنمأضوةفةوكرهددن نون اكو تدبلا نعنوكرشملاهدصاييلا لصواملفا رمتعم

 ىل اعت هنا ىلد هتاوز ةرخآ ه-ةنانك نمامهس عزت لو هيلع ىلاعت هللا ىلصمّتلا لوسر ىلا شطعلا اوكشوسانلاهعزناد_>||]
 وهوهناذيل_بوه-ماع ىلع« تابقانولداهعمراصنالان مهيراحت ءاحواهؤام سافرثما| قهزرغفهريع نيةيجانلو انعآو
 ةدشنمتلاووبيلقلا قوهو مدان

 هئدب مأشلا فرطد عضوم
 ةرشع عدرأةن ,دلانموو اك :ودم<سانلاتءأريلا ع اكتود يولد جاتا آب
 نءاهاثمأو) ةل->رم 0 :وج رباك ريخال لوح رأ اكدنودحعو أريح ن نوني

 نكامأ ( نيمل لا لفاح ةالصصلا هيلع هترجه نمةعساتلا ة نسل اذ( لوس ةوزغو) همام“ تاس ريسلا فل صفامرخ آىلا
 هجحو) م-هعامتجا يل و ل ا عا د !|نيبعضوممساوهوةءباسلاوأ مالسلاو
 + ناكم ىأ ( ركاسعلا اهؤامرثكيلا يق ام_هالعج نعمهسب نالجر قب.ةاهءاماو النا سو هياعىاعت هللا ىبصمهلا
 ىلوالا ناكو نيدهاحلا اهؤام جرخيلانار فك ىأأماكوبتامت ةلزاماهلاقو وهل عىلاعت هللاىلدهللالوسر امهرح ف
 ع 4| ةغي_ص قوي نا رعلاقت ةعادابتب اصأسانلان 1 ىموهنع ىلاعت هللا ىذرةرب رهونأ اهاور اهيقدنآىلا ف ندملا راشأو

 ل وعسفملاةغيد»( رثؤ لاقمت هيلع كرب وكلذ عمة ريعش نم فكبرخ"الاورقنم ف كب رخآالاو :زذ نم فكي ىتح لل رلا ملو) امهدارفابوأامبيق لت عدا ول ضفامدوةلئبن وعطنياعدفداوزالا لضفي عدامّللالوسراب هنع ىلاعت هللا ىذر
 لدي اغآر 2 3 هعو هضم تاضقواوعش ىو د ءؤامالا» اطوراكش ءلاىق ىبامىت>مهتيءوأ ىف اوذخاةاوذخ

 ةءاجضلا نودع ندر | سو يوزع (نملكلا لدا نماملاثمأو) يس اك الصفن[ ل كلل ىلاعتهنلا هجر فنصملا
 هنمىأ(ىوارالةفلام ل-هقواو رثكو واوعم هجااذا موقلا لقح نم لف عم جلفاحماوةروك ذلاتاو زغللريمضلاو نطوم
 7 اجلا امجد عمم ةيطط اوةودنلار ادوءاتشلا فس انلا عج ىدأنلاوءاسزلا عمم مأملاو لاجرلا عمت لها
 لَ :الوىأ(الو)ءاورىأ نب رف الن نانا مهتويبقسا:لار_ةمسل لاو مهر ومال مهعامتجا ل #ليقوعايرغلا
 املراكنا) مهممدحأن ع رهو مهعامتجا لحم ىأ( ا علا عمت ةعو)ركاع بمب ل ءص يد قوءا ايست
 لوهمماةيصن( مهنعوكذ يو ل .كاولاحرلا نماقتلطمريثكللا مملاو شدملاو هوركس مع هه جما د
 (مهناذ) مهضعب هركذ ىأ تيد أره صا دوو ريخ لا ىنمعرئالاهنمو هلئنذاءرثأن ملةنيلىألو جال انبلاب رثؤداو)

 (هوأر)هءاههلاةيقب ىأ تان الاورومالا نمىوارلا ( هاكحام.ف) ل ءاغلاسثان (ىوا ل
 رنا لص هنمدو دهاشىأ هوأرممناف)هلءافبئان]وهجال ىبمركذ 0 (مهعرك ذا راكنا)دحأن عل ة:(الو)ةروكذ دملا

 وهل عىلاع)

 ّض :اكوددشتو#م' :اثلا



 ا مهتم ىوارلاةدادر ارك ىأ(قطانلا نطثك ) مهنامزوأ م هناكم ىف ادد اورلاتءقواذاى أ (مهمتكاسلاتوكسف)هنعىأ (ءآراكر
 اذهو نوكسفرسكبوألاذلا مسكر فاكسلا حّفأب (بذك ىئةنهادملاول_طار ىل-ءتوكسلا نعإ) :رثرباا ىأ(نوهنزملامهذا) هب
 ىكاعتهلا ىذرلودعم علك -:ىفرةنورةلاريخ مال لاو ةالصلاهيأع هلوذةلالدبو سانا] تحج رخأةمأري تنك ىلاعت هلوق ةداوش

 نمةيجوم انهن اكامهنا ىنعملاو عرفو فو ىأ(ةيهرالو) عمطو 13/4 ليمىأ(ةبغر كانه سلو) مهنع

 نيحاو:كسليرخ”الا مهنمءآر [كلوهيلعىلاعتهنلا ىل_صىنلانماوأر مهماراك-: | لقتل ىأ (ءآراك 0 0 0
 ىقطنكمممتك اسلاتواكسف) ..وهيلعىلاعت هللا لص هنانآض عددها هناءاو رلا ضعد نمأوعمس 7 0 17
 هلح رصد الوءري_غنمهعمدس ( لطاي ىلعتوكسلانءنوهزتلامهذا)رارقاهل ف هنال (قطانلا || يح و و
 ا 1 11 راو صالا ل ها, ءاهقذلاو ذاك هقالطا لع سل ىطتااكتوكسلانوكوهراكس ان[ 2 0 -
 هللا فنو.ش كال لودعمهلك ةءاحصلانان(بذك ىف ةنهادملا)ن ءنوهزتملا( و) نيب ةجاحما لصف || ه**-امناكولو)دارقالا
 ىف ةتهادلاو قمل ىف ةارادل|ناارادملانيب وادب قرغلانأالا ةعواطملاو ةمئالملا ةنهادملاو محال ةمول ريغ ومهد_تعاركنم
 نيلا نهدلا نمةراعتسا ىهونو:هدم متن[ ثيدحلا اذومفأىلاعتهللالاة شغل !نمتلعجاذلو هريغ || (م-مدلفو 7
 0ك ( سعت رهزالو ةيغر لانه سلو )قافتاهتالةمومذم ىهوهبئاجو ايحاص مالك || (قركنال)ةل “ا واو

 ةيداصل ق-ل ا نءلدعادحأن وذ الو هريغا مند بغرب وعمطي نماو د مهمعىلاعت هللا ىدكر

 ىل-ءراكنالا نم مهعنماممهدنع سدا: نارألا ناذهةنهاذملا علما لا نآلنونهاددالف مهنيدإ| ركسنأ ك)اضيأ هلقان ىلع
 ىقىأ(مهد-_:ءاركةمهوعمسام) هل ءقامىلعهبةرتاءاغلاب واقل وقينانسحالا(ناكولو) بذك نم صضءبىأ (مهسضد
 | هوركسنال) هل ثم لس وهيا عىلاعت هللا ىلصهنلا لوسر نعم هغاس لذا ( مودل فو رعمربغو) مهداةتعا ىأ(ضءبىلع) ةءادعلا
 | لجوهعمسزلامعمسمهربغنالامة>ااماورهاظلا فلا كامو لطاملا ىلءرارقالا نءامزنت لئاةىلعأ | (اهاورءايسشأ)نءرخآ
 ىلع صرح مهد_:ءناكلوالارصعلا ىف مهمعهللا ىذر ةباحصلانالانه فانمريغف حالصلا ىلع هلئاق || نم) مهضعباهاةنىأ
 تازجءملاواهب لم_ءلاواهلقن ىلع ميعاود فوت هلاوقأو ل_سوهيلعيىلاعتهّللاىلص هااوحأ ةفرعمأ| فورحوريسلاو نذسلا
 لوبقمداح”الاريخنالاذ_هزو<مهرصعدعب من.لثمىداممسلاهمظءواهتبارغلاهب ىدحتملا || ءايثالؤامب (نآرقلا
 أ (نن-لانماهاو رءايشأ) مهتم( ضءد ىلع ةباحصلا ضءد ىأ (مهضعد رك-أ5) ريدد || ثيداحالا ن:ايدارملاو
 عج ٍريسلاو) هن ومنلا ثتيداحالادا رااودقب رط ىدكشتم عج _بوهياعملاعتهللا ىلصونلا ريسلارو ماكحالا,ةقلعتملا

 لرنأ ثدحرسسقهبوفرحهيلع ناطر ةددعتملا هئئارقىأ(نآرقلا فورحو)ةازغلا لاوحأ ىهو ةريسأأ لعام ةصتخغلاتاءاورلا
 ناةث_لا ننلاىفو ءيناعمنمروهشملا ىنعملا ل ةلوقنمدوج ووتاغل ىأ ف رحأ ةعسىلع نآرقلا|| هير الملا نلع

 ىلاهءاذ هعمل ناقرغلاةروسىئاهمأرسقةءارقمكح ني ماشه ىلع ركن أ هنعىلاعت هللا ىذر رع ا ة ا 9
 لاقفأر_ةفماشهانأ رقالاقئاهينترقأامريغدأر قياذه تعمسلاةوملسوهيلع ىلا هت هنلاىل_صىنلا 5 7 7 0

 اًور-ةاقفرحأ ةعيس ىلع لن[ نآرقلا اذهناتازنأ اذكه هللاعفأر قف رعانأ رقالاةمثتازنأ اذكهأأ . 5 1 ىلا 3

 ىف هلافام4 يل ءهراك:| ىف م_ممعهللا ىذر سا .عنياورع نيب مةواكوهتمك-4 ناب هيفوهنمرسسنام 15 0 1 3
 ضعبناىن-عي (كلذؤهمهوواضعيمهضعبأط#تو) ثيدحلاستك ىف ةريثك هلاثمأوةعتملاحاكسن | 2 0

 نذس قاع رام مهدنعافور_عمنكمملا مأرك ذاذا م-هولاوأل #اىلامه_ضعيسسسن ةباد_صلا

 لاسيالو لقنلا ىلع ف قوام كلذري_غوتآ ارقلابوأ هريسو ل_وه-ياعىلاعتهنلا ىل_صوبنلا
 عم هع ىلا«تهللاىذر رعناىرتالأ كا ىف ةارادمالو مهدنعةنهادمالم_ماف ىأرلاب
 لوسرتيأر نك-اوعف-_:ةالورضتالر-ج>كنال_ءأىنالاقو دوسالارجحلا لقال ه-ةلالج
 هللاقف ههج وهللا مرك ىلع هعم_بف َكتئابقف كلبقي ملسو هيلع ىلا عتهللا لص هللا |

 اوركنأ عومملاكلذىأ

 يحس + ون رسب

 ىلءناقرعلاهر وسأرقب

 هللال وشر هآرةاام ريغ

 لس وهءاعىلاعت هلنا ىلض

 ل | 2 هيل | ةيعاك

 لاقفاهيزتأرقألمرغىلع
 ال : 0 رعابأ رقالاقمتازنأ اذكهلا فأر قفماشهانأرقا
 كيد كدي (اضعبمهضعب أ ظخو) ةثسلاةئالاءاورهنمرسستاماوأر قاف يفرحأة عبس ىلع لرنأ نآرقلا اذهناتازنأ ادكه لاق أرقف

 ىقم-هولاىلااضعب مهضعبسسنو ىأءاسلا ديد كنب ( همهوو) مهتاطأبخ سا ومها داهتجا ىفأط#| ىلااضعب مهضعي بسن ىأ ءاطلا
 تآارقل اوريسلاو ننسلا نمرك ذام ع..جىفىأ (كلذيف) مهتاناور



 سدل ر كلا ىسومنا هلوق فى اكبلا ل ونام مع ىلا عت هللا ىذر س امءني|ةثطختك تاءاردلابايرادنعىأ (مولعموهامت)
 ىلعءايلا عّدقي ( قحاب )هدارقا عج ىأ(هاك) ريثكللاعجلاالري_سلاددقلاهأو رىذلاىأ(عوذلا اذهف) ل ئارسأ ىنب ىدوم
 ةخذوهو لوعفملا ةغيصو مملابقحامىكدلا لصأ ىف عقو ولو هلا ةغيدب نوك,نارهظالاوءاملا حتفب اذكو هريغو ىلا هلاقأم

 مه-ضعب توكسو مهضعبهءاور نابت ذوبامم(هاندباملإهتامارك نمدمكح ىطعي و( هتازجعمنم ىيطقلاب) لوب ىعملاواضيأ
 6 ىتاارامخالا لاثما نافاض:أو) ةلالضلا ىلع عمتتالة مالا هذهناف عاجحالا عوقو هلزعع

 نسحاانأاب كانمدءاللاقهرع هااعدقةمايقلامو.كلذب رجلا هاده ثفدهعلاب قو دقث هلمق نم لاقو
 نايب (مولعموهامم) ىأرلا ف معضل اوهو نقولا نمنونلاب«ذهوىورو ىندعانهأط لاو مهولاو
 رتاوتلا نم ب رةبارا#تشارهت_-ثرلوداح الا قد رطندنو رالاتازجمملا نم( هلك عونلا اذهن)كل ل
 ىل-ه: نم( هانسبإك هتازجعمنمإ) ه. عوط#ملا ل يبق نمد_ءهبىأ (ىطقلاب) همضو هأوأ مشب (ىداب)
 هجوانل( اضأو)ك وكسلاعاجالاكو هفهغلب نهيلعمه ريف توكسوا> صال هلةياععلا ضدد
 نك-:لولهناحتا ارصعىؤَةتباٌملاتازجعملابةقلعتملا( رابخالا)هذه(لاثماناذ) ىطةلاك اهنوكدرؤ
 لطت اض#ايذك تناكن ان( لطاب بعت شو)هنأو ر(ا4لصأالىتلا)رابخالا نمتناكو ةديحص
 قلمىأ (ساناالوادتو) رصعدنءب رص ع ىفاهاق:ىفاييلع (نامزالارورععمدبال) ذالحمضتو
 نم مهضعد ولأ هولوانءاذا اذك موقلالوادت لاقي سغارلالارصعدعدا رصعمّمدبام يقال سانلا
 دا ارملاواهنع سدت ةتلا ىأ ( ثلا ل-هأو) سانلا نيا وادن مانالاكلتو ىلاعت هللا لاق ضعد
 وأةيدحتلا ةانثلاب(دهاشاك )اف لصأالا وكلا رك ذاهربتشالو ىش ناب(اهرك ذلو#توإا] هروهظىأ(اهقهض فام كنا نمإ امقسوةك ثددحلاةاور نعنوثحم نيذلا ثيدحاءاملع
 ىف ترهظ ىتلا (ةيذاكلارارخالانمريثك ىف) ققحيو فرعي نانونلا, هنءارقز وو ةيقوفلا
 هنارضاو باذكلاةماءسمرامخأك اروك ذماثدش نك لن اك تراصو اهبذك نمت م ةنمزالا ضد
 فاحرا عج فيجا رالاوةملا# نينا صعب فتشت دح ىلا سد ذاك الاىأ(ةئراطلا فيجا رالاو)
 ةيلاودهم تاكر < كلر>ءلاوبارط_ضالاوهو فج رلا ن مشد رعسجهنال قواوحتفو ةزمهارسكب

 7 فاجرلاهئامسأن مرحبلاف « ركنمك فك فاحرنمناكام هدي ف ةعرهتيأَضا نميفءارعشلا ضءد لاقو هجاو ماب ارططاالافاجر ر حبلا ىمساذإو
 ءايلاو ةزمهلاب ةئراطلاو اهيذكر وظل ىسذ: مش سانلا نيد عميشت ىلا ةّئيسلارابخالا نعم انه ىهو
 ىنعع لع عجة زممطلاحتقب (لسو هيلعىلاعتهللا ىلصانيد" مالعاو)ددحتو ثدحاذا أرطنمةيمحَتلا
 قديرطنه) ةءورلاىأ (ةدراولاءدذ-ه) ةروهكثملاةمولعملا نار دعمدا را اوةريبك ةناروأ ةمالع

 ءاعلا رسكب وم وةقرفدع.ةقرثاهبسانلا ماك-:ىأ(قرفلا لوادت عمو ) اقعضوءافختدادزا حيد

 ةضراعملا,ل+دلاو حدقلا نعطلاوةرفكملا ندلاءادعأن م(ودعلا نعطةرثكو) ةقرذعجءارلا حّموو

 هدّضد رو« - ىأ ةمدءمدا طرد4_ضح هصرح ل دب ةخ.: ىقواهفيعضت ىأ (ا مرهون ىلع هصرحو)

 هل 1 لذبىأ (دحاملاداهتجاو)ءارتفاو رك وراك الاب( اهلصأ ف يعضتو)

 تاعوضوملاكى أ( امللصأال
 ير 77 7بببا_”7تصوسبطتتطتطتطلتتااا؟”(؟([9ب(؟(”؛”؟>”+>+9ب9بب9ب9ب(!>”> >2 0700طسسسسس7بصب7بطبطبصا

 ١ هبق دهعلا ناك عدوأ مدآ ى-تارذ ىل-_عد_يعلاذ_خأ لكلا ىلاعت هلبان أف دك ل_ةهنال
 ىأ(لطابىلع شدني و
 تالاءألا نمدساف ضر 0

 (نامزالارو معم دءال)
 لوادنو) تاووالا ىذم ىأ

 تاباورلا ىف ىأ (سأانلا

 ئأ (ثحبلا ل-هأو)

 نتح»):اورلالا نع
 ىأ(اهفعض فاعلا

 فص نيس نم قارذال
 (اهرك د لو+و)اهرعأ

 لهأ دنع هدوجنو ىأ
 ١ اهدن_س هذ رعملا

 ُك اوهغاةغمصو (دهاش

 نوثلا مذبة>-_سقو

 ئ راك ىأءاملا رسكو

 ريثك ل هظب ولعنو
 ةيذاكلا رابخالا نم
 (ةئراطلا فيجارالاو
 ىأ لد سس وةزمفلاب
 ةضراعلا تاءاكحلا

 هللا ىلص انيدنمالعاو)

 سف ) 5 وهيلعىلاعت

 ىتلا هتازحعمىأ ةزمهلا
 اهراشتناواهترهشل ىه

 1 مل-ععج مالعالاك

 نم د روهاوان نمّردع

 ىأ (ةدراولا ذه)هاداع

 (دادزتال) ىنعم عطقال ةمحومةرئا اوةمتراص ضءبىلا اهضعب مضاذاهنكل ىبمنظلاةديفملاىأ(داح" الا قرط نم)اهتمدحاو لك

 ئأ (قرسفلا لوادتعمو) ادانءاهرك-:لاماغراواداد ماواهيديوللالالجا ىأ(اروهظالا نامزلار » معم)داح الا كندا رابىأ

 هلوةنمقءسامةلبات1 بسانملاوهونورقلالوادت خ-ذلارثك [قوهرصأ ىف عقوامىلعءانب ىحندلاهر رقاذك ةقرففةترفروهالل
 ىأ (اميهونلعهصرحو) لاقاذلو هظفلدارفا عمدرفملاو عملا ىلع ىلطد هنافءادءالا ىأ( ودعلا نعطةرثكو سانلا لوادت

 ةخسنىفو يحندلالاة يتلا نءالداعهعسوْلاظلالذب ىأ(د>لملا دابتجا و)اهدانساواهنةمرا.تعابىأ(اهلص [فيعضتو)افاطبا
 ١ ةغلابمو دك ودح وةقشم ىفاهعاقياىأهسفن ىأءانالبداهجاو



 37 كلذ عمدادزتالىعو ىنعب (اهر ونءاةطا ىلع)

 0 بئاعلا مادا

 0 ةمجعملانيغلا

 ناك ن-هكابهع اثظح 5

 ىأ (كلذكو) الياع
 ةرمهلا حقب همالعاكو

 دايدزالا نمركذ أهديك

 ةدجملا ركع :(مزانخا)

 (بويغلان ء) مالعا ىأ

 ىلاعت هللا ىلص هلوقك

 ه ريخأامم ملس وهيلغ

 تن .د> ىف تاميغملا نك

 هذه ب دنءالب مك اما

 لح راادال ى- ةمالآ

 ماظلا نمهيلا أداب أجام
 لدأ دفعا رقد ودتو

 رع (هؤابت او) ملعلا

 اه هرامخاو ىأ ةزمهأ

 نيرخ الاف ىأ(نوكع
 ناك اعو ىأ (ناتو)

 نوكيامب وأ نيلوالاق

 ناك او بو-يغلاف
 ىأ(م ولعم) مدعلا نم

 هنوك مول_عم كلذ لك
 هنامالع ىأ(هتابآنم)

 هاج قدص لءةلادلا

 ىل-_ع)هتازدعمةعو

 رظنري-غنمىأ(تل
 ةاصقملا قت رطلالا
 ةهادبلابىأ (ةرو رضلااب)
 ةل-#اىف وهفةيلقعلا
 ريس غنمكهل الدلا يطق

 هنود مكلع جايتحا

 لدعوهنءداحهللا نيد قد ود او ةماقتسالا نعليملاداحمالاو ةقدانْرلا ن ا ءلا دحاملاوأ
 هعضومرب-غف هعضصوومااك-!١لب كوه انتابآ قنودحاب نذلانا ىلاعت هلوقق سابع نبا نعو

 هبشفالاطبا ىأ(اهر ونءاقطاىلع) اهدكوهس سقت هياعتا ىأد-هجأن مءانن وديداهتجاب ة>ىفو

 1 'ءاوطالا فاض اوةينكملةراعسالا قد رطىلعقةحلاوروهظاا ىف !ءىلعرانو رينمجبارسل تازجعملا

 بابكنالاو م رالملا ى :«ءهنمضوأ هل ةالةلك اثم ىلعدداهتجالا ىد_عو ليمختلا ق١ رطىلءاهلا

 دنهلا لهأ مح نموهر منتي :ناالاهللاىل أ يومههاوفاهللار ونا ةطيل نودي ربملاعت هللا لاقأك مهق
 نيّدس ىح هلةعو هتءورحم حربتاخرمالا ضماغتةْرم ال ل1 نو زم اى نور اود لصرلا نا

 هلوقىورلا ناذخ[ هنمواعافت راالا ىنأت وا,محاصامتوصن ىتلاراثلا نمدلعشلاك فرعبو
 7 رطتلا لا قناوهو: < ىقخبل تاهش ١١ أطأط ىذلاك

 هل وو ةىلاح رالاذخأ هزم وا

 51 تقرت رخآ هلو نإ رورغ نمى ظلي كنا كلام

 كر اند اكاضةخداز * اكرر ]ركل يارا

 دا حلا ضءبىف هلوقهلك اذه نمن سحأو

 هان_سوانس ىفدازد_-اح * ىردقسك-:؛نالذلاب مار

 ءايضدازدوسك: املك © رانزلع ثِباه_كاناتلق
 عم هلوق ىلغ فوطعم قرفلا لوادت عموداوق ناك اروهظالا هلوقىلءفوطعم (الودقوةوقالا) هلوقو

 ١ فديعصتلا نم هد-طق اذ .|ةموهوهنتنوهتةرع-روهظب هتوةونامزلاةخس:قونامزالار ورع

 صقنملاىأ (نعءاطالو) م_هراكناونينعاطلا نعطل لب اقمو هو هلةميلسلا لوقعلا ناعذاب لوبقلاو
 0 عدا نملاحرورغ اوراكل اواملاطب اىقىس واميعيىذلا

 مدخل ١ ا هلا ضاوهو ) :ريحالا) هل اوةوقبىدع هنالاهماعىدءعتملا ىعمهنمض هنال(اهياع) هلوق

 شطعلاّ:د_ثنم فول اىف فوهات وةرارح هإ_-صأوةمد عءماان ,ءاان(ةلياغ .و] هنمسآو هناقمهمىلع

 ريد: لبوأتبالاهةاعةمىف هكراشي ل ناو هيلع فوطعمدس اورمضاادقحلا ازاكئان هد دارملاو
 نء) ريسخأرد_كىموزممح ا هكي(هرابخا)د دايدزالا ن نمرك ذامدعمز هزه ىلا تغب همالءاكىأ (كلذكو)

 و ريخأأ_مكلذربغو ضرالاةءادوىدهملاو ولاحد لاك سانلا ن .عهماعقءاموهو بيغ ع- ج(بويغلا

 نملبةةسملا ىف( نوكياس) ءانعموهرابخ أن زو (ءؤامن او) م-مءىلاعتهّللا ىذر ةباحصلا ضعي

 ىضاملاف (ناك)ام(و 0 لا اا اك ا

 بتكلا اظوحوأ ىو | م-ءيدامدوكوةفلا ما ممالاومال_ لاو ةالصلا مهيلعءايد الا لاو>' اك

 رهاظذ لوالااما 00 هنانآن 0 :ملىتلاةيحلالا

 38 : .اطاخمالو أمال لاونالصلا هيلعمالف :ىفاثلاامأو
 .ل|ىفسدأتلاوةيلها<لا ىف »8 ةرحعم ىلا ملعلاب كل فك

 (قحاذهو) كلذكدرذلك 3 غن اوهلاجاوهعو ىرورض لعب مول ءمىأ(ةرورضلابةل ا ىلع)

 هدقتعاىأ(هيلاودق و] هي ةهمش و طيلربخ نما كيه هرهاط(هماعءاطغال) نق“ مق هك رممأىأ

 هب رعشالا ن ن 0 ل 3 اذكلاولاق 2 1 : 5 2
 نح تت .

 بح اص هندإهب 7 لدءاطغالا رهاظمأ ىأ 0

 ىلا ىفالتابناركي ىنأهنارهاظلا باحمالاق(يذاقلا)دبرعشالا ىأ (انتعأنم) حانوكيامرابخانوكي يأ (هيلاودقو)



 ةيفنمن اةمالانمىأ (اءهري ريسع ودم املاء ماواعلا مض كدوثنياى 1 5 وبأ) ةمج.ملاب لس وةلههملا لادلاب (داّسالا وز

 بد>وأامىحدلا ل _صأ ىو و تصنلا,(لئاقلا ل اوةسج وأ ىد:ءو) ةءااوةنسلا لهأراكأ نمدددب ىرتاملا عاملا وةيلمتحلاو
 نم) تاداعلا فر اوخوتازجعملا باب ف ىأ(ةروهثملا صصقلاهذهنا) لد تالت أامىأ

 ىعهاما ىأ(دحاولارمخ :

 ىثأ(ابتياودو) ةحرصلا ثيداحاللىأ (رابخالاإ) لئاقلا اذه

 ليقوفنصلا مان م ودق روغنب( ركب ا ذاتسالو) وقار ولان تقلا بحاص
 ىكلاملوالاو سكعلاوأىنالقابلا ركب و بأ ىناثلاب هىذمرتلا حراش ىلرعلا نب ركب وبأل والابدارم ا
 ةاَركآناقاسمل 1 [لاقو ةيفقاكلا نم هابط يرسل ءدعو ة كلا لا نمسا قد

 رهاملا هانعمةمحعملاذورخ 1 مط ذاتسالاو ىفوطرظلا ىرهشلا دبلرلا نيد خرب وراق

 ءاعشان |“ .؟قهيلع مالاكلا اذ ان دقو ىقاوللل هيون 0 ةلكهملا لادلا/ةيسراونرعموهو

 لولاه ىلا هلك.الز هذ يأ مال نم(امه غول +دلانمبرعلا مالك فام ةمللغلا

 (لئ اقلالوة بج وأ ىد-: ةءامو) اهتادرفمرتاود ه:1ناو ىتعملا بح ةرئاومىسهف يطق ىر ورض

 نا)-ج 0 واع:موهو ىمكحو ىداقةعاىف ىدثع ىنعموةيفانىهو ىد:ءنعام ريخأت حس قو

 بج وأو لمعلا بج ونالىتلاد :اخ“ الارعخ لدم ن نمىأ (دحاولاري خاب ن مروه ملا صصقلا هذه

 عالطالا|متعلاطموّدب وبنلا( رابخالا«-ةءلاطمةلقالا) كل ذل هثجاي لىأ أكلأو مزلتساو ىذتقا ىنعمب
 ةيبرعلان ثيداحالا ريغ( فراعملا نمل ةريغب) ةلاعافشم *ا ىث هلوأ مضد ( هل غشوابتي اورو)اهيلعا

 ةلقيل#:لواىأ (الاو) مهيذحدتلابةرهاجملا مد-عوءام اعلا عميدأت هيفوت ماقعلامولعلاو ر ومالاو
 5 ومالا ىأ (لقنلا ق رطد) لاغش ا وةباتعدل تناكىأ( ىةعانذ) رك ذاممهلاغ طا م-هغالطا

 هدنعل صح مل ىأ(بت رل) اهأ رك ةواهس ردن انهن نومتلا( ريسلا وثدداحالا عاأطو) ةيعامسلاةيلقتلا

 مج نم (ءان 7 ذىذلا هجولا ىلع) اناغحن اوني دحلادنع(ةروهشلا صصقلا.ذهة دك ىف)ك شو ةس 0

 5 ,1هلوقو ل يق ىن عما ب سحةرئاو* ءمره_كلو ىوقت : ىح صعملاه_ضعد ةواهقرط

 ىهةهبشعفدملا راشأ مترظنهي ةواهدا ارغا عج لب ,اهعو © هيدرب إذا داحآ. اهنالاق نمىلعهضارتعا

 دع ىعمةرتاومم تناك ثدداحالاة ءااطمولوقنلا.ءانمءالارئاو هلاةسر لصت داح" الا تناكولهنا

 قا رطاابق(رخ ادنعلصحالودحاود ل ع) ىيةحلا( رتاوتلابهعلا لص<ناد_عببالو)لاقفهريغ

 ىقامجاثاناف ة-ئالانبب واللا نيب هنع جوةلوسلا ىفاذه ل ثعل_ةدقوىوتعملارتاوءلاىلوالا

 ريثك ىلع ىخناوهعبت نمورج> نبا هلاناكةعب_لانمناترتاوةمناتءارقاهطاقساوروسل |لئاوأ
 راديةروه-كملاة_:دملا ىهو(ةدوجومداد_ةبنوك )رتاوتملا(رخا,نوملعي سانل ارثك 1 ناف)
 اهانعمودب رعمةيسراف ىهومالسلا ىمس هزه نالوأ جازملا اريغوداسق نم اهل هأةمالسلامامالسلا

 هرك اذلو مْ دلاةيطءىأ ةيطعلاهانع هدادو مص م ماع ل دقو نام يءانعم غاب زال زيتاسلا لحم

 هسكعوىاشلا ماعاولوالا لامهاوامهما ع او نيل ادلا لامها تاغ تسايفو كلذ اهتيمس مهضعد
 ماحءالاو لامهالاو نولاولادلا عم ماميمع ايالادبابوقعداز ولامهالا عمنونلاب ا لدغو

 ننمعامهو امو رسكي (ةقالخلاوةمامالر ادوةمراتعتنس دئاهنا وأ اًضر 5, ةقماولات, عص لامه

 الا

 ةلظكلم ىف (هتعلاطم ةلذالااذ- ههلوقىلا» أك اموانرةياملعالا“ممانطالاد .ةنالو هوداح الاريخ نم

 ةحيحصلاديناسالا,هتفرعمإةو

 نمكلذريغدهلغ-شو)

 ني-كلامضب (فراسعملا
 6ك نيدمضد و اه>2ك و

 ركذامريغب هلاغتشاةرثكو
 ةديفملاةياقنلاةلدالا نم |[

 نم ةينيقيلا مول_ءال
 تاودالاو تال كالا
 كلاعللو هك رغلا
 اهذخأم ىتلا ةيئزحلا
 قواوعلاو كلل راومألا

 ناوىأ (الاو) ةيمهولا
 هلوق بج وم ناكل
 انهامم هئانتعاةةكلذ

 ها ىأ (ىدعانخ)كل
 ىأ (لهلاقرطد)
 اذهىف لوقنملا ديناسأ
 ثيداحالا عاطو) يابا
 1 أ( ل

 ل) باونالا ىف بنرام
 ىأ ب ايترالا نم( بترب
 هذ_هدك قرد '

 ىأ(ةروهشملا صصقلا
 ةروأملا تاءاورلا
 ةروكذلاتاناك.لاو

 هجولا ىلع )اهنا هل نيدتو
 : ىل_عىأ(مان رك دئذدلا

 هاندر-قىذلا قرا

 نمهانر رحىذلا جمملاو

 كد نمىأ(دحاودنعرتاودلا لعل ل- صحي نادعسالو) ىنبمداح“ الا ثدداحأ ن هتناكن او ىنعمرت اولا باب نماهنا
 قناة سنىفو ( نوكرت ان نوماعت سأتلا رثك [ناف)اعرخوالصأ هتف وعش نتي , راعتاكاذا( رخآدنعلص<الو)الثمةءارقلاو
 د_عبءايلوالالزنم :وءاكلمل الع و(ةفالخلا |وةمامالاراد 91 روهشمو ةريبكى أ (ةميظعةنب دماهما وةدوجوهدادغن) ناز وك ىرخأ

 ا اا ىنأ ىسايعلار وص: اارقعجىنأن 0



 ىأ(اذكفو)اهجسوواهمسر نمىأ(اهق- دونءالضثاهمسانو هلعبال) هفأ: :؟اوملا علا فارط أ ؤنيذلاىأ(سانلا مداحأو)
 ىأ(ةر 0 مالثمئأ(كلاسباحصأن هءاهوقلا لعبا مهري ريغ لهج وذا دي سانلا ضعب و9
 كلام“ نعىأ(ه-:ع) رث را اودملا ل ةنلاوةحر جة خ.ذ:ىفو( ل_-ةنلارتاونو)هن ؤرلاو رك-ملاىل جايم-اريغنمةدر ورضا اةجيدملاب

 عمس لن او مومألانودىأ (مامالاودرغنللةالصلا ىف)ةلملاريغن مهغافلاةروسىأ (نآر ةلامأةءار م فم

 الا هن روحا ىف هلوركي لي هماما ةءار

 مدمتك َّق 1

 ا
 ءاز-او)اًضن[موسمأملا

 ه-.هذمناوىأ (ةينلا
 لوأىف) ةينلابءافتكالا

 ىأ (ناذهرنمةإيل

 هيلا ىقاوبنم ىأ
 ىأ (ىفاشلا ناو)
 نم ءاهععلا معي اذكو

 0 ا

 هر هرمذلاناضتأ مهري

 اذك و هتعرتاومم ا للةنو

 ايدنالابقج وىأ (ىرب)
 (ةليارك ةينلاديدحت)
 راهتلا فصن لسقوأ
 ةعي:>ىفأ دنع عرشلا

 تاواعأ (راسدةتالاو)
 راصتتالا ىرب جفاشلا

 ضءبىل-ع عملا ىف)
 قاطاامو_هو (سأرلا

 ىرب كلامو ني_ةدلاو
 د 6 تت و-> و

 ة-فين>وأو اطايم-أ

 - هم 0-5 دح ىل_ع

 ىلعىلاعت هللا هجح رةقينح ىنأ مامالا بهذ 1 ىنؤا اومادهواهتعا رد

 يي سسسسسجبججبيييييييييجيججححسسسسسسسسسسللل77ط7ط7سسس- ببتببججج#

 تريمسو ق<ةئطا- ل! ىسهف سو هيلعىلاعت هللا ىل د هللا لو سر ةقب ملخ هنالهماعا اهيالولا ى مةفاللاو

 اهيموقنال هل ةمزالن يدش ارلاءاماخلاو ل_سوهياعهللا لص لوسرلا دو عىف هل دل نال دفاا

 اهرادىب_عموهوحنو ناطاسلاد ملة تحاّدحا اذلو ةموك-ىلاوءاضةلاكهنعةباينأ | د رطدالا هريغ
 سابعل اى :, ءاهلد ىلا" : ىمناودلاب ا اوت ريالا 1 نفل وايل وار 2م

 ةقالثار ادأهنوك نم ه(اهفصونعالضف) هعامسمدعل (اهمسأ نو هلع الإ دحاو ع جلاب (داحآو)

 َْق طوسمابيقمالاكس و اهرعب ام ةيولوأد معي هيردصملاببوطد:ءال_طقو وءانملا ةدءظعةه- هزم 2م

 نمءاهقفلا لع) دا. ب مآل ثمىأ (اذكهو)لاقفتايعرشلا فرخ الاثم ركذ مثر وهمة ءرعلا

 0 معلاب ىأ(ةرورضلاب) اروه_كثما زود ذا عةبدصلاب روحة قهبهذا نيد لهما (كلامباجأ

 نا) هلرمسفل اك( ةعلةةلارتاونو) هلو م_هدذع مرن اوملىرار طصالاالى ميدل ىأىرورضلا

 1 مومأملانود (مامالاودرفنللةالصلا ىف) ر وهشم هم مفلادجووةحئافلاىأ(نآر ةلامأ ب اح اهمهذم

 ةفقد ءحىلأس هذماذكو اهريغوهن رهجلاةالدل نيب قرفالوا وعم ملناو هلوءارقهماما:ءارقناف

 نمةليللوأ ف ) هلك ناضمر موصةيأ ىأ(ةينلاءاز -او)هققلا ىتك قلصف(م5ك4_ةءعىلاعت هللا ىدر

 ةينلاك ]تب ءافتك |ىرخأ<_.:ىلارهشلا قب ىفجاةحالفلوالع- حاررم مضل( اوتاعناضمر

 قرفلاولودحملاح رش ىناهعصالا هدر وءاضقلا ط وقسمانعمل يجو ءانغالاوةباقك | ىنءعءاّرحالاو

 ى-عبىأرلان ء(ىرب هنعهللاىذرىذاشلاناو) هةفلالو دأب تك ىف ل_دقمةحدل انمي وهدي

 مولعماذ_هوةب ودنمالةزيل لك ىفةمحاو ةينلا ناهمهذخ رجشلا ليمق(ةلد 1 لك ةم: :لاديدكت)هذملا

 00 1 210 اع مورلك وصال هرشوةاضت اد نعحرتاو ةلءاهققلاد:عّور ورضلاب

 افاماماردغم ريغوامدكامناىأ ةيعرش لالاعالادا رماو(تاينلاب لاعالاامتا) ثيد#ةديدج
 0000 1 الا نانو م اهو( لالا حسم ىلءرا دال او هل-ه نيب 3

 اطايتحاهلكس أرلا بمهدتع س < هناقلالاملاةالخ : عكا ذ لقنرتاونل ىف ةأةلادن عىرح سأرلا

 ددثملوعقم مسا(ددسحلاب للا 5 وح وىأ(صاصقلا) ىفاشلاوكلامىأ(امزمهذم َناو ١

 بادعا ءاو) رحكاورح اوادعلاك هلدحالام (هرع رع ءو) هوكنو فيل اكحج راحدح هلديدح .وهولادلا

 رد ل ام ةلود. رقنوكم ملهمة 0 وى-ة5 يو ققةينلا

 00 كا :رشةنالو هلث وكنت نموهو (ىلولا طارتشاو) ةينلاب لمعلا صالخابةداعلا
 ثباثنينامعنلا(ٌةفي :- اين او)هقفلاس هك قل دف (ئمداقعتا وهتص أ( لاف ديسلاو
 ريسغؤ صاصقلا بح وبالف( لئاسملا ذه ىقامهقلاخ)هنج رثرك ذنعىنغت هيرهشر وهشملامامالا

 دي كاد رار ور دود مانلا لع ولع

 2 رجالا «(نري شو نانسلاك رحبامى أ (ددحمابلثقلا ىف)د وغلا ىأ(صاصقلا) يذاش || اوكلام ىأ(امهمهذمن أ و)اميياع

 (لئاسملا:ذهىفامهفلاخي ةفينحابأناو) هدهقءىؤىأ(حاكناىفللولا طارت او) هلوأؤ ىأ (هوضولا ىف ةينلا باحاو)اصغازك

 فقوش امو لد اسو بلاط لكل تالاك.ثلا ل> ىف ةاك- كل ةاةرملاب ىلا احرمش قماش ملت الدلا نمعصاممذ نع مدان ىأ

 لئاسولا نمعيلع

 طر كيالو ىسويدلار أرسالا ىفإك م2: للا ضع ه.قفلاخو وءوضولا قةينلا بج وبالوةب دلال يددحملا

 يي را ا شار را را 1 يل لا دل 1 ا 13



 (مهلاوقأ) ىأرالو حي ةخ ف ىفو (ىورالو ممها دع لغت ثيل نه نيام لاك مهوحنو نم روك دملاءاهقفلا نمىأ (مهريغو)
 تاكولو ىأ (مومهاذمنما.''*ةأولئاسملا هذه نمرك ذامىأ(اًذه) ملهبالو ة>يعص ةخسن فو(فرعيال) مهم راشم فرعالو ىأ
 ىأ(هاوساع)ةخسنف و(نعالضف) ريدتوهعفتيالا هوقو رع عضو رخأامولعالا رشارامهنكلا مهبرمشم هناب داو مهجممهىلع
 ىأ(تازجعملا هذهداحآ انرك ذدنعو) نع ١ الصأ الواعرفالوالصفالواباتك جزاميلوالصأ مولعلارشابسل نمم
 دب رث)انيناك الاسجا ٠ 7 سس ل ل ب بست
 "7 امهغلاخ ىتءامه ريل هناف لئاملاهذ_هىف امريهذم ىلا اك هبهذم نا ىعب هولصفاإك ىلولا حاكذل ا ىق

 (ىلاعت هللاءاشن ا )ايفاش 1 : 0 ١ ع 3 مد-:ناوانالفاذك قنالف فلاخ نولو ةيق موك ىفاريشك ةرابعلا هذه لئمنولمعتس ءاهقفلاو
 ( ُل دق) 9 0 !بهاذمىأ( مههاذهلخت ن) يفادما [وءاهقفلا ريغئا (مه 2و هيلع مدع

 ىأ(نآرقا ازاعاىف) هيقعقوىذلا مالاالا اذه فرعيال) مومثكي لغتشاو مه داق نء ( مهلاوقأىورالو) ةمئالان ءرك ذنهو

 ا ىف هراغاناسب اهلئاسمو بهاذا ىثاقدنماذهىوسىأ (ءاوساعالضف) مهاوةأ و( مهمدادمنم) نه فاللا

 نماهب ىتاعتءامرك ذواهليصفتب (اناي باهي مالك لادن زثتازجعملاهذ_هداحآ انرك ذدنءو) هبي رغلا
 كلذىل اعنهساءاش ن') دئاوقلا
 ىلعز ال_ءفهنزوولدمتو لهسد_ةوةزمهلان زآرقلاوهزاعا نايبىفىأ 6 (نآرلازاتا ىقلصف)#

 ( لاباوهللاا:ةفوملعا) هلثعنايتالاو هتضراعم نعازحاعهريغللعج وهوزاخالا زايبمدقنو حسيمعلا
 هللاباتك نا)هملع مزا. مهمرعأهد_ءدام ىلع هلا هيمن لءابهريدصتوةم اعدت او قفوتلاانةزرىأ ||

 ىءموسلاغلا ىوقلا عع زب زعلان امد هلءاىلوعقمدسمداس هد هيامووهوةزمحلا حتقب ( زب زعلا
 باةكلاو اعطقهعفرتنا كلو امك اوأ هللا هقص هنا ىلع بصنلاو رىلاه-يةزو و هلريظنالئذلا
 صعب د_:ءمد_ةامهالكونيتفدلاسسبامو ىسقنلا مالك ل اناينعم هلود_يقهتباغل نآرقلا هءدارملا |

 ىأ(وطنم) زا الاب فصتملاو ههنال فاشل ادار اوروهثمه يف مالكلاو ىفا سره لاك نيققحما |

 اهبف رعب عاونأىأ (ةريثك زاالا نمدوج وىلع) فورعموهو ىطلا نمل ءافاو و ىله شم
 ةغلابم لوعقملا سارد_كملا,دارملانالاجااهاص ىأ (اهليص#و) مثدلاهياعردقيالهنوكوهزاعاأ

 اهلءج واهريص>ىأ(اوءاونأ طبضةهجنم) هوجو الريمضلاو هءورضمىأر يالا ب رضم-هردلاك
 مظنىأ هفيلأتن سحاوأ) طبض هوب ىاعةموأ ليصةئربخ( هج وأ ةعد رأ ىف ) ةظوفحم ةطومضم
 ىذتقم م س<ةهلالدلا كك كة رسان:مانوكى أر يسغت فطع(هملك ماددلاو) ةقفاوةفاتمهتاملك
 (ه-ةحاصفو) حصالا ىلع عيج سالو عجالة رعورمشك ةماكمل ىج سدح ءاماك لاواسمتام اقم

 ةرثكو هغفللةىأ( زاعاءوجوو) ىفاعملابتك ىفروهملااهانعمباريلعاوققوتل ءغالبلا ىلع اهمدق
 ىدعع َهق راخلوعقمسصنلابةداع(ب رعلا:داعةقرا 4 |هتغالب وز ىفاعملا ىف ةفو رعمههو>ووهيناعم

 نمرك ذامىأ(كلذ وز لا ةئكلذزيب مهنعح رح و هعااجاذا عاجالا ف رخل كمه داعنعةج راخ

 مولعجوةغالبلا هيدارملاو مظعلارمالاوهناشلا,ناتلا|اذهبابرأ اوناك )ب رعلا ىأ(مهنال) مهتداع
 ةغالبلاو ةاصفلابمهفاصتا فةغلامموهوا مت هزأمهد_؛نيذلا اهل نوكلاملا اهباح أى أ اهباب دأ
 سراؤعج اضن وكيسرفلاوه_عجوهىذلاسرفعج وأ سرافعج (مالك.!ناسرفو)
 اونكعنيذلا مالك لاهم ؤسرفلاة غلم_هوةهنموحاضدالادهاوشح رشف اك ىه ع ىن-عك
 كا 0 ا تدقيأو زانوناهرلا وهغالملا دايم هنأ وقياس ومول_عدا اوكهق ف ريضتلا نم

 ىضتةلةبسانتلااريئابمثل ىف هناملك ماظتناو ىأ (ه.لك مامتلاو) (ىناقش - 0)
 فذحورصق نمىأ (هزاحياهوجوو)هينابمدادتقا مهيناعمنايبحوضوو ىأ (هتحاصفو) اهينادأو ابيلاعأ نيب ةمسانتملا ابيناعم

 هزواحتملا ىأ(ةقراذلا تاراشالا عئاورو تارابعلا حئاد وبيلاسالاب ئارغوسيك | رثلا سئاعىف ىأ ( هتغالب و)ءامياو ءاقتك ال

 ناسرفو)ةحاصفلاةهجنمىأ(نأشلااذهباب رأاوناك مهنا)مهتداعن مركذام ىأ(كلذو) مهتغالبو مهتحاصف نم (برعلاةداعإ)
 ةعاربا|ناديم ؤىأ(مااكلا

 هللاانةفو لعا هزادتاو

 هللا باك نا كاماو

 ىلع لاغلا ىأ(رب زعلا
 هنوك-أ تنكلارثاس
 اخسانهنوكللواز دعم
 هماكحأ ضد ىقهريغل
 له_ثىأ ) وطنم)

 ندهدوح ءىلع) ودكمو

 عاونأن مىأ (زاحالا
 فان_صأو (ةريشك )
 (اهليص#و) ةزب ردغ

 ليصة 6 3

 8 ريس كلا هه ا

 ن-م) افاجاى رطد
 ىأ (اهعاونأ طمضةوح
 اهءائصأ جامدنا عم

 ىف) اهسانج أ جاردناو
 ىأ(هج وأةهدرأ

 افوأ) امو ةرضصحمم

 ىأ (هنفيلأت نسح
 هك

 هروسو هنانآو هناملكو



 ن« ا!نءاوضخدت)

 ىأ 0
 اونوأو) ةقحالوةةباش
 حمفب(ناسللاةبارذ نم

 هتيدحىأةمحعملالاذلا

 ام) هئطالسو طا 9

 1 ىأ (تؤي

 هادعنمىأ ناسا)

 لوسين ناىلوالا ناكو

 هس هيدارب 0 ناسا

 هعجس مأتم قسسن أ هنال

 (باطخلا ل-طةنءهو)

 قدارملا ناب ىأ
 ام) باوبالاو لو صقلا

 رسكب (بابلالادقو
 ةددشملا ةيناءأاةمدحتلا

 لوقعلا كازا عما

 ل-ثاونأي ناةصلاا

 جست ىلعو م-همالك
 ملل ليييعج) مهمارع
 هبأو_صخامىأ (كلذ

 ىأ (ةقاخواعبط)

 (مم*و) ةلمجو ةقيلس
 (ةزبرغ) مهيق كلذ لعج
 ىأ (ةوتو) ةيجسىأ
 نوني *)ة-هاديوردقو

 مالك-اان هىأ (هنم

 ىلسع) مارسلل ىفاوا
 و ةرلاربغنم (ةهيدبلا

 نايعلا ع[ (تحعلا)
 ءايلا مك (نولدنو)

 نر ىأ ماللاو

 أ نللك لا
 لاؤسلا ىقرابسالا نم

 لوضدرتاس باوحلاو

 نوبطخ )باطلا
 تالاقملا نماهالا امسسح ىلع ىأ(تاماقملا ىف) ةبيدبل اًةهجنمىأ(اهيدب)ةغيلبلا بطخلا ىأ

 هيصة لام) لمعلا ناعتاو لقعلا لاك ىهو ةمكح عج عتق 17 001 (خاوةغ

 0 ةصوصخلا مهمالك ةغال_ب سانلان ود نمىلاعن هللامهصخىأ( م 4 اوةغاللا نم م

 5 نساعمو قال_الا مراكم ىلع ثاموةنقملاةمك. للا فاعملا ىأ 5-ان 2م كلا ع رو مها عاد

 | هناككل مهريغىؤدج وملاعلوقي نا رهاظلا ناك لت( مهريغم». ص دملاع) مدقت مالك هيو تاغصلا

 3 28 ال هنالاق,الفمهري_غنوده.مهصاصتخان همه دود ولاىن: نالوهلقاملك اد ل ةلرتع

 قالو ةقلاسلا مالا عم مج ىأ(ممالا نم ل]ثهيك ةودوصةملاوهودوج ولا قنصاصتخالا ىف قف

 هسقن مالك او ةفورعملاة راحل ادارملا( ناسللاةبارذ ةنم)هنلامهاطعأ ىأل اوهحلل ءانبلاب (اونوأو)
 نأ ىهل بيقوهو*#وناذ لاس ةيح اه نق لم[ هنو هول و ةءارو هم ملاذ ةبارذلاو

 لاقةنكمالا ٠ نعول عمناسللاةتالطاريعتسافمسلابارذلاومسلا ست

 قاس برذ ىل<ليقث © ىنافونمحرتساوىنحرأ
 دادحة سابك و ةاسىلاعتهنلا لامة داك امذزنوكمذ اناخصاطيلتهتوكىنععنوكي دقو دو« مأاذهوأ

 نمو) هلوعك او هلا زطعاو ذاع ىتأه: 0 ! مالا ن نهم هربغ هنو» :لىأ (ناسناتوأ» ملام)

 ديقبام) مد د مءافخالود- .ةسدلالىزذلاةجاحلا دنع داغلانيبلا باطلا ىأ (ب اط 2#|لدق

 هكر انعتع:موت د دما اك ىت>هتءمساذا ا هريكي ىنءعاهديقي ولةعلاوهوبل عج (بابلالا|

 |١ قزوكر م( ة-ةلخواعب فد ضلوا ذملا(كلذ مهلا ل-ء+)هتءارب وهذ--نمابتثهدلا
 دا رملا (ةوقو)م- -__ ؟ةزوك م ةيحسو امج ىأ )َر و مو وتو ديال مهعثام ًءط

 ل ا اي اةطمطلاب هاف : رةوهود]وم لايعش د هومدكلاىب :«ع سدل ولعفلا لد اةمدوقلاب

 هيلع هللا مهعمطرعأ ًااذهىأةردقلاةوقلاندار وأد 0 الهر راعماا ظافلالا

 احمل هبمدنلا ىعم لصأ(بجعلا,ة.يدسلا ىلعهنمنوثاب هلوقبهبقعا ذلق هيف ةردقةدايزملعجو

 اذ_هوةهادب عئادب دا وةهيدبلا ىلع باحأ لا ةيفةويد رظنو رك_ةلاعتارمغنممالاك لك-ا ليقاذلو

 ءاكعم ةلازح وهمس اه. تت ل ء«بىزلامالا نعت جءلاوهن رحةهاد,ىف«ة4ولوقةعلاةهاديىف مولعم

 لال نورك يو ةينعمل اءان ملا مذد( هينولدب وز هلدج والانه عسي .كريغدهناليناخد هع هنأ مك ُ

 هللا ىذررعلاقإك لصوتلا قاطم نع هيربعمءاملاذخال هلزناذار بلا قواديلدأن مماللاب و ةلههملا

 (بدس لك ىلا )انا صوت ىأ نيعف كك مك ااانول ددقو هنعىلاعت هللا ىذر سامعلاب ىستسا اذه:ءىلاعت

 ١ فاطعتساوبولعل اةبحم_ماجو مودا مازلاك مهرومأ تامهملوضح ىلاةلم-_سوو ىف قد رطىأ

 نانعيدوقتونيعماسلا رس ةقئارةع ابتا رايعبامعاو ريعلئاسولا هذه اوركذاذاق ءاسؤرلاو ء!ولملا

 هيو المالا دعب رك ذف لب ا نعم لصالا قهنال يرون انه بس أو ةىقورطاو *كاويوملآلاداوسنايسلا

 هينشلاىلاعلا سلط !!بنلايدارملا لهقو ىقةرلاو قو او دوول هلا نما سوانل مق اذا رملا ىلءقو ىفطل
 "ال [ تردلا لام لا اوتيل ةةزعف تلطلا كلمتان كا يخ اون ئأ تاوهلا باساب

 كلذنييد هولا او>الاتايض* 2ةميايسالابدا ارملا لءاوةيك زلات رعلا نم هولاناع تلاطملا كيئاهىلا

 ىضتقع بطلا نش ذي :ىأ (اهيدي) هيف ندفام الب هنأ قةئالو ىمتنا هرخآىلا (نوبطخي 5 هأوع

 نمةهيد.داهشالا سؤ هر ىلءموعم ا :وسانلا لقاح ىأ (تام |ةهلاىف) فلك _:ريغ نم ة ريد مهعئأبط
 نوبطذا اوناكواهودتوةظعب ملكت اذاة:بحةماقع ءريمالا ىدب نيد ماق لاقي ةماقموأ ماتم عجج عنصت رم

 ىرب رحتاو عتدلاتاماقك ابيفلوقملا مالكا سقن ىلعتقاطأ مث ةماةمتيمساذلفاماق
 9 :ااوتابطاخما هيف عقم نا هناشن . علا ناعلا ريظعلارعالا ىل( ياما دبدشو) امهريغو
 رغصوأمظءناشلارط# نال قو م-خا مهم ىلع مهن مد موةيبيط+خموق لكلا ناكو 5[

 تنسو

 نايبلا مخفت هيف حقي ىذلا لاحماو نأشلا مياظعلا مالا فىأ(بطخلا ديدشو)



 (نو- لع وزةريغ وموسااببرذلاوءودفو حمر أبن عطلاف(برضلاو نعطلا نيب برحلا لاحىفازرم هنودرويىأ (هءنوزحتربو)

 دحالاضبأاضءي مهضعد نومذي ونوذعطا وىأ (نوحدي ول: ةدئاعلا- لح وأ ةدهحلام بك وأةر>ةملاراهظا اًضعب مهطعبىأ

 رح-سنو+رخت سك مهراك.د ةانوحدقي وهلوةفىحدلادء:أومار !السسانملاوهلياقتلا سحب ىعملااذهوةقباسلا ضارغالا

 عه حادته:منودص#»ن 8 مىلادبىأ(نولسو<ي وز ماظنلا نسحأ ىنمالكلا

 نوزكرو) وقرا ةوقسس لعل دبألا#را الت مالكد ماك تلاو ماقنا تسلل الورال
 رعست سدأ هناىلامهضعب بهذاذلو بطل اك هنودعب ةعب د. تاما. ةلاثإمىفا ار نوسشنب أف ١

 ريكا محرم راب ةئعهّللا ىذر ىلعلوقك اذهو مهتيدنأق نودشن» اك( برضلاو ن عطل نيدإ)

 0 ايك أ *« ةرظاملاهبر كتاباغشيلك * ةردي- ىعأ ىنتمس ىذل انأ

 ىأ(نوحدقي وزراعشالا غا ,ايةهيدب مهتاماةمىقحدملا ت>ةس نم( نوحد# وز ىدعالا م هلاثمأو

 1 - رخةسقمهراك-:|نوحدق»ىأ هلوقيهرسفن موه.اعاذاهّض رعى دق لاين نو>(«ونومذب

 ارثثوامظن مالكلا ع عمل ؛نمرك ذامع(نولسو* 1 :وزمااك- اارمهس صر ماظن نس>أقمالك- 00

 (نوءفرو) هد .لاعلامملاطمىلاروك ذاب ىأريسقت فاظع (نولصوك 9

 ه2: ءلرباكل قاحال عقواك داك ماع ناك نادك ءد رك ذلا هنانريص قهحدمةرهشد هل ن زكي لة رك قت ر

 0 يودع ةيهح2و نيد وزتىفدحأت غرب )تائب هدنعوءاقسو هآر>نف قي ىثعالا

 ىد 0

 مهن ةَمسريصل ىت> مهحدةبهومذ ن هرادقم(نوعضل و)ن#فاو .غرو هنانب او بطخ ىح نمز ضميأأ

 قدام لك وةنطغلا لصالا فرحا (لالحلارحلاب)ءلكر وك ذملا(كلذنمنوتأف) رشنو فل هيغفأ
 وهقارحسل ن ا نهناهنموبولقلا هل بذ>::وسوغنلاه.ذات ىذلا غسيلبلا مالكلاهيديشت هنا مع

 1210 نايب لال ارهةصوخ همر ء..قوهو فورعم نية ا ءانعمر >بلاو علب هيدشل

 3 0 هوو بهذ نمقنعلا 3 ءكئاموهوقوطلان 2 *ةناي(نوقوطد و) رن رحسالا اذه

 نهل-جأ) مه>2؟مه ريغل مهقصو نمىأ ةيأو م 01 راعتسأه مق :وةعملل اةعيدبلا (مهفاص وأ

 لاقنذ ةفاضالا.همومعل هسنج هيدا ارا نوكسو هرمسكب طمسو نسحأو نس ا ع ؟رجأ(ل لالا طمس

 مادام طب ا طم_ىلا ناهرما!لاقو طيخو هفالاوز را هيفمادامكإ - ااوهو بدن ةطومسهباوص

 رهودحال طمسسلانالاقهري-غنالاقو ىرهوجالهبسسنو ى اطنالا هعبتوثاسوهفالاو زر هيف

 هنزعأ ن ؟ همو اةيالوىنشالهنالىل اللا ىلع حئادملا دةعءلصؤورظن هي 0 طظةلاوزرخالل ءاإبلاو

 اهطةساف فةولا ىف لتعملا ل ءاعم لماع من ةةواهنوكسلع اياه داق هرخ آق هزل ” اللا االالصأو

 اهوركمارعأ هيديرتن -!هفال-خىلءرمأراهظاور كل اوف وهعاد- لا( لالا نوعد-خيف) صاعلاك

 هما مدر اعتساهيفق ملدا ةنثى>لوقعلا نولدمتست مهنادار ااو ماك لقءلاوهو بلع-جابلالاو

 0 ب اعدلا نوالْذب و) مالك- ا|!ىقةورب هذ. لوقعل !ىوذرب دعت :وةيلمم#و

 اهيذ ىثملا لهست ىلا ىهولولذلا ضرالا نم جَعملاذلاورتسك -اابلذلا نناكن اف ةمعصلارو.هالا

 ا مااموملك ىلعدار !اواهمض:لذلا نمناكنا اذكوةدع ةرأق هسا هي قق

 | نام_هوتو هلوقدنءاهياعمالاك-لا تأ ساهاهأ اهفرعب رومابوهو وعقاو وحرح ل أوه. ؛ثنالدبركتو

 0 (ن >الا نومهذ.و)داقنهالىا|ةتاغلا ىهو ةبعص مج باعصلا نا ىلءةيلميحتو ةينكمنوكت

 زوغلا ىلا هءىأ(نولصوتن و) مهبراام
 ىأ(نوعغربو) مهملاطع
 اودارأ نم م-جح لك

 مهمذ.ىأ(نوعضد و)
 نم نونايف)اواش نم

 ىلع مالكلا (كلذ

 قيرطو لاجالاهجو
 (لالحتارحسلاب) لامكلا

 فرشو هانبم فطلاموهو
 مالاكلال راعمسل ومانعم

 نم نادرودتو عد هليلا

 05 اوسىأ ارحل نايبلا

 هنأف ارغشوأ وأ ا ارذناك

 ناسنالا روعسس اع 8

 نايبثلازي> نعهةرصو
 مارحعرشلا ف رحدلاو
 و ولاةهقلالح هنأالا

 (نوفوظيو) مارمماةمىف
 ىأ ةددكملاواولا مكب
 ) مهفاض وأنه) َّك وامحت

 ةدنجما م-افص ىأ

 نينو كلا

 لاوحالا ك1 الهأ هونظ

 طمس نمل-+أ) انوعن

 وه نيا 1 (لالا ١

 0 رذملا ه5 مادام طرح لا

 ةخسنقوكإسوهثالاو

 ىنكلىفاهئلاهراتخاو
 ُّط وهسهعج نأ سس .ومأقلا

 ىداحلا لاق دقواذ_ه

 عدجسلل ةأعارتدءأب , ف>_صملا فذحدقو ع.جتىلا لالاو ضذح قاَوالاذاةعاسمه- هقوى-متناىل للاوؤاؤللا اهعج وهردلا ولولا

 م-امهمىف اهنو "وم ىأ(باعصل ان والذ وز م-تامهام ى(يبايلالان وعدخيك) لاعتمارم مك اىلاعت هلوقلصاوعل قد ريظنو

 ةزممارمكي )ن >الا) نولي زبىأ» ءافار كو ءايلإ ضن( نوبهذي ا وب در باه بسحب

 - ةوادعلاراوض |: عضل ودَعَحلا يهونوكس ةرمىكب ةنحا عجماحلأ متفو



 نوري. ونوكر# ىأةيناثلاءايلا ف ية وءاهارسك و ىلوالاءايلا عتب ةخسنىفوةروسك_اةيناثلاءايلادن دشتي (نو>يصو)

 مهاه_ضدارعيف هديلتىأاهراعباواملاوناراهودتو لبالا ءذمدتام لصالا ىف ىهو ةنمدعج ملا عافوةلمهملالادلارسسك, (نمدلا)
 حتفيرمذلاةخسن قو حول فملاودعقم ا ملا رسك و ىازلا حقب نمزلاةخسن ىفوهرطاخ متامد نه هنوكلوهنطأب هدبة دقحلا ىف لمعتسا

 برقأو ىونءملارا رك-:لا نمدعبأهنأالا عجل اةاعارب نمل ءةام فاك ناك ناووهو عاج اوهوءا رف ممارمدكو ةمحءملالاذلا
 (نابحملا نثرت و) ءاوقب ىلظفللا لباقلل
 ةد-حوملاو ملا حتفب
 #بهحذلا كا ةدفؤا

 ل ا لل
 دعحجلادب ]نوح هب وىأ
 لسيختلا ىأ (نانبلا

 دعجلا لص؟وناشلا مّمللا

 نيعلانوكسو ملا حّتفب
 رعشأ| قف ضا.:الاوهو

0 
 ةد>وملا حاف, ناثملاو

 فارطأ نينونلا فيفذتو
 ه:موةناش عج عباصالا

 نرداق ىل,ىلاعت هلو5

 ةناني ىو د: نال ع

 ديد تلي نوريصا ا و)
 ىا ةثاثلاة_.تحتلا

 ندعو طوني
 (هدنلا نوكرتيو) مهتيانع

 ةفاشلاب روهشناىأ
 ةلاهكلا مولْن ءهمذ:] او

 مهم هناي الوهجو
 نكس نمىأ (ىودبلا
 ماع نوك عمتيدابلا

 وذ) هيراعةق ر_عملاهتع

 منا حتفب (ل زحل اظفلا

 ىأ ىارلا نو-كسو
 (لصقلال اولا و)ةغالبلا وةحاصقلا#كارمن مالالدلا ىفةلماكلا ةسال لا وهلا رمق ىتلا ظافلالا حاص

 ناسحلاو ةعاحشل او ةأرحلا ىلعهنوام<ىأةرو كل !ءارلا ديد ثني 1و

 حئقو هلوأ عضد ( ن مدلانو> 4ع و)دةا ىهو نوكسفرسكب ةنحا عجة لم هملاءاحلا عفو هز ا

 اهنورهظذو اهنوكرحىأءايلانوكس عمءامجلا ركز وك وةدل_كملا ةيدحتلا ةاذئملا ريكو هينا
 اهرعد نملبالا كراءمىفام ل صالا ف ىهوةنمدع-جنوذلاو ملا عمو هكا اذلا .كب نمذلاو

 ىة_ءئاشةغيا ةرامدسأى هو نطاملاىف متعاروضاادة-الرسةسااملا وأ نمهلع امديلتملا

 ناوخالا ةذرعنمدأ ادنأ  ىدأالو نوخأالةنامالا عرأ رعاشلالاقمهمالك

 اهركذ.فاوشالان وج .مفاهئاكسو لالطالا نويدذي مهما ىنءملاورايدلا ف ناكلاراث آهيدارملا ولف

 ىهوةأر- 4| نمزم-ةاوديدثتلاب( نابل نؤ رك و)ل مقا ءرتغب الفانهديعب راركشلا نم مسن او

 (نائيلاد_ةحلا اينوطشي و)هنبخدعداعاد ث هنولعحىأ عاجلا دضنابلاو ةءاجشلاو مادقالا

 اهضايقناىهو اهتدوعج ناهذاواه دماهطس وام لعد عب اصالا نانبلاو نانئبلاىلادعملا ةفاضاب

 مي ركللاداوحلا ىنععن اك لطأ ناف مثالا ليخبلا ىنععمذلل ناك ناذبلاوأ ديلا ىلا فيض اذا دعملاو
 ديبعونأ ل اامعرك ل يخبلانوريصت مهتءاصقي مهما ىن_هملاو طا سنالا ىهوةطومسلا دض ةدوعجلاو

 هرعثناوأرومالا ريدم ا ادي د_ثدانعمحدملا ىفامذنوك واحد منوكيلاح رلاةعص دعملا

 صقانلا نو ريصد و) ليخبلاوأريصقلا انعم مذلا ىفو مجعلا ىف رك [ةطوبلا نال طبسري_غدعج
 املا مواهري_ترسسعب عابطلا تناك ن اواعمبط ع.طءلاريصن ىت>لامك-لاباستك | ىبعهثع(الءاك

 هلمدهمذ دس هنره ده داك ورك هرك ذلا لما ىأ(الماخ) روهشملافيرشلا (هيدنلان وكرت و)

 ١ قنولزانل !هيدابل !ناكسمهو(ىودبلا) برعلا نمىأ (مهم) لا ةفمهمسق مث هوك وءاجهلاب هصوقنتو

 راصمالاو ىرةلانونكسالنسذلا نين وتغملا هلم هملالادلاوةدحوملاءاملا وهوتارادلاوةيمحالا

 نوكسلاب ود بللوأ ةيدابللةبسنلاواهم3 ضءبلمه_ضهدر وضح ةرغاحءارضحارْمك اس ى مس و
 اضيأةيداملا ىت_ععىت_فلاكادنللة ب توهوأرسكو هلوأ عتفيىوادلاقي وساةلافال-خىلع

 هنمواضرأري_ةكلا ىنعع]زحلانوكي ولصافلاعطاقلا ملا ظفللا بحاصىأ(لزحلا ظةللاوذ)
 هنأىلاعتهللا لاق لاما او ق<1نيب ل_صاقلا ىأ ةلمهملاداصلاب ( ل_صقلا لوقلا و) ليزحلا اولا
 ىأ(مخفلا مالكا او) بتكللالوصةه:موزجلا لصفل اىنعم لصأو ل رشا وهامو لصق لوقل

 لاجل ناك دا فخو كيل ا ا يع ا ما م> مى

 هم ره لاو اهجراخ قاح ن مفور-كلا جا رخابم هداية عالى قتل ادض مخفتا انموهوأ ةياهمو

 لاقةروهجلا فور |ه-:هومول- عوتوصأ ار-ه>ىل-ع اوعيطىأ(ىروهحلا عبطلاو) هأوقل

 ىدانثيدحلا فولاعىر وهجو رهيور-هج مالكو عفتراتوصلا مقنو مركسك رهجسوماقلا ىف

 توصي
 ةرهو> هد>او برءموهورهوجىلابو:فم(ىرهوهلا ع-بطلاو) مارملا مظعلا ىأ(مخفلا مالاكلاو) همكحنيبملاوهرمأن بلا ىأ

 ىلاعل ات وصلاديدشلاىأى :روهلا ظفلي ىحدلا لصأىف عقو وهيا عرصتقاو ىلحلا هرك ذاذك ل1 جف ف ضوو ىلإ زح حدم| ذهو
 ىدلاق تفيصتهنارهاظا اوىسهتناىروهجتوصي ىدانهنا سابعلا ثيدح فوةد_ثبهعفراذا هتوصب هج نمةدئازو اولاو

 رهجم-هوقنمرمتشادق ىذلا ىرووهلاوةلملا ع-بطاايدارملالاةقىنم_كلا هءلعرصتقا مك فاكتن نأالامهللا ىنعملاف فد رحتو

 هلم أن نم ىلع نالإكهمئاليالءاقملا وهلبقيالعبطلاذا هعفروهرهشاذا هتوصب



 ردملانمةيدامل اد. ةرضاح | نكد نم ىأنيد>ةفب( ىرضخلا مهممو) ىصلاب رشاد ىأ ىازلاو ملا حقب( ىوقلا عزتاملاو)
 غالال  (ةءصانلا ظاقلالاو)ةةئاللا تفل ىأ (ةعرابلا ةغالبلاوذإهب رقلاوا

 نهناكنافىرحلا مدهلاوأ ىذلا سا اوهو رهوجلاة مسن ىرهوجةخ-ذ ىو ىروهجتوصب |

 0 ردوا, سوءاقلاىفو سدقنلاةراهم_ساو هو ءو*ودرزلاو توةاءااك ف ورءملارهوجلا
 لءؤو ةدئارواولاو ى-تن| مدقملاىرجلاوهتل مج هيلع تعضوام ىلا نمو هب عقشنب ئش هذم جارد مسا

 ىلارعالا لاواك نسم اوءاوملا ن عمرريعتو مالك -!ارهجل احدت برعلاوب رعمفورعملا هانعفهنا

 بذ_كاوهوعزتلا نمل عقم (ى ولا عزنا او) هةح اصغى ىلاعت هللا هجر ف:ص1لاةقي رطب هممشأ اذهو
 رهظأ لوالاو ناكم مساوأ ع احم رد ذج سولا عزنوهجرخ أر ثبلا نمءاملا عرتودخالاو

 هعمساذا يحمل لا مهعئابط» مالكا عاونأن يب نمهنوجر خس مالك-لا نم عوذب نون أي ىأ

 ةغالءاذك اكرلا فاو نمةصلا لا ىأ
 تا اس ام
 (ةعماجلا تاملكلا:)
 نمط هريثك نافذ ىأ

 جبطلاو) ةريسس نايم
 لهاللدانملاىأ(لهسلا
 مسفل اوهمسالس قءاملاك

 فرصتلاو) هتفاطاف
 (ةفاكلا ليلةلالوقلا ىف

 ةلوهلةنوملاريسدلا ىأ اضيأةرضاحلاوهوودبلا ل. اقمنيدح قبر لا ىلا ةم_سن (ىرضحلا مهنمو) هليلغى_ثعباسلا
 ىأ( ريثكلا)ةنو-عملا اذاهنارقا عرب نمةقئاملا ىأ (ةعرابلاة- غاليلاوذ)ى رتلاو رامتمالا ىهو رض ا ىكسةراضحماو

 ريثكلا .لوسملاىفو || ة.. رثلاةيشحولا طاقلالا نهةضاالا ىآ (ةعضانلا ظافلالاو )ل ءمالكس يذهتوهعبطةقرب مهنا
 عسبطلاء) ةزجوملاةلملقلا ظافنال ىفةر كلا ىفاعلل(ةعماملاتاملكلاو) ةك اك رلا نم ملاكا
 ا هود داك للا نمقرأوهىذلاهمالاك ما>ذاوهقوذةمالةلوهداقنملانءللا (لهشلا

 جرخيف (ةفاكلا !لءاقلالوقلا ف فرد او) نذا الب نذالا لخ دف ظافلا عماسمهب رشت ظاقلالا

 | همالك ىف در والف لوةالوأ فرصتلا ةفص ل_.!:!او هلة يحس هنوكمل فاك ريغ نم عونل عوننم
 فوسلاق نور نمةئاطالاو نسحلا ىأ ( نو رلاريثكسلا) هديةءتوأه-ةبارقل عما سلا ىلع همهفرسعنام

 ىرتحدلا لات أك ه:ب>وهواموهو
 ديدحلاعيبرلا قورة ا« ءاضلار_هزلا هناك عيدبو
 درعم-لا ىلع هدوع هقأ د امعمسلا بناوجف فرم

 هحست نسحوه-تةر نع ةرابعهتشاحةةرو بوث اودريلا ف رطةي_ثاحلا ل_صأ(ةيشاحلا قدقرل»)
 مالكو ىثاوحلا ق.ةر شدعزالا نم ساسالا ةويسنلا, ملك ءااودو رعااو لا كا هم_ثنمااكلاو

 ماتعمو اله_ىامخفوابذ_عاةيشرهظفل نوك نابهّتسالسوهتاوهسنءةرامعوهو ىثاو#لا قيقر

 هماةمىف رض او ىودبلا مالك ن منيمسقلا ١ لك ىأ (نيبابلاللكو )افورعمابب رقوافو ثكما رهاظ
 نيباسلاالك اماو هدأ واردة: مؤلك-لا ىفن ل. ة(ةءلاملاةج ل اةغالملىفام يلف ) هله دذعو هلو
 ادتممالك ل-,ةواوىلوأن اك اهذذ_>ولوٌك يكرهنا ىتالوةردقملااما ب اوج ىف ةعقاوءاغل اف ءرخ آ ىلا
 اناناس ناك 4- ماعىممهدهدامو مظع ناش هلامموأ هباوصتغاامامهزلك و هريدقت رد#موريخ

 عع ةغلاءلاوهمْزلأو همص+خاذاه_2> نملدادلاوناهرعلاة د4 اوالهس سل لب د عريغ نماهثذح

 هلوقىف لئاقلاامّْدي ع_جدقو هتينئثزاح ناوءانعموهظفالةءاعر الكر يمضدار ذا عصقالاو هل صاولا
 كارامييقنازاكواعلقادق  امهدبىرملادجْنء>امهالك

 رك ذام هرديراذ غاْمدلا ىلءبرضلا غمدلا لصأو تاخانا رئاس نماهريغلةبلاغلا ىأ (ةغمادلاةوقلاو)
 نوكسب (حافلاحدقلاو) هترهفانالق تةمدوهلطدأى أل طابلا تا غمدلا#ي رهقلاوةبلغلا نم
 ىتلارتسملاحادقو شب رري_ةبمه_بوهو ريسدملاحادقدح او نيل ههملاءا#اولادلا نوكسو فاقللا
 ا مجباقلاو هل سصنالاماّمهودئاز بص هلامأ مود ر وه-_ثمءامسأ املوةيلهالا فا نو رماقبا اوناك

 | اهعماس دنع ز وذو فرش ةغللاهذ4 ىأدع_وزافىأهرمأ اة لاقي زئافغلا ىنمعمجلاوماللاو ءافغلاب

 بالغلا ئاغلا ىأماللا سكب( حلاقلا) هلوقةنيرقب هلصفانهدصق نك ءاصأوه

 (ةيثاحا ىرقرلا قنورلا)

 قى نسحلال م زملاىأ

 فرطلا ف مطالاو ىبمملا

 (نيبابلاللكو) ىنعملاف

 لك ىف ) لك مالك فابىأ

 قامهلف) را انم

 (ةغلابلا ةحلاةغالبلا
 تياهلا ماقمىلاةلصاولاىأ

 فذصملا هداعاوةهباغلاو

 قام لك رمدخلا
 بهذ_هوهوالك ىنعم

 ىأر راتغاو ىوكلا

 درق» ناوهوىرصملا

 هده فاض رمككاا
 ف نارك كلا احو ذل
 |ةلك ىلاعتو هنا سن هاوق
 اهاكأ تنآ نيشنحا

 ىأ (ةغمادلاةوةلاو)
 ةقهازلاروماللةة>املا
 ليىلاعت هلوق هنئمو

 لطابلا ىلع ق4 ا, فذ:
 ىلع :د> قوهغم لبق

 ممن ىااريرقت نممهو:.اك شارب نال+قىذلاال مالزالادحاو ه.داره او مهلا ىأ ف اقتل اردكي(حدقلاو) ل_يطابالا سج عماد



١ 

 اوءزلاو عدبلا اوقتا ىلع ثيدخ ىفوعضاولاكلالالبدلاىأ (جهاملا) عساولا قءرطلا ىأةيتحتلاو ميلا عتشب_ (عسهلاو)
 مهد كا .ةغالب او)مهداربان منو رباملنوداةنمىأ(مهدا ع 14 يلا نانوخ 5 )عملا

 مالكب ١ سعب هلق 1 وهو راظنالاةدو> وءار" الا ةباضصاو راكقالا هدم ام دارا أ لهقو 1 00 2

 عساولا ىف كير طلا ىهوةيددملاة ان ملا حتفوءاهلانوكسو ملا حف( ع جهانلاعيهملاو )4- 0 لاو ا ا هرك ذ ةبادلا هم

 1 انعم نوكش

 رهظالاواودارأ اك هنو دق
 نمو هت هدايا فهنا
 نمقو_باوهودوقلا

 ثيحهنودوةءىأ مادق

 0 ماواس

 دق) هقراو - عاذيو

 ىأواولا حقب (اووح
 ا

 وطيخةساو) امين ام نمىأ
 اوجرختساىأ(امويع
 ابماسل اهيناعمن-ه

 باب لك نماواخدو)
 (احرص اولعواهباونأ نم

 ارهاال ءاشاوعفروىأ

 ىاول ةفاهبابسأ غوما)

 حدب (نيوملاوريطالا
 مدا ف ى ىأ مما

 3 اوننقتو) ريسقكاو

 نيغلا مشب (ثغلاىف

 هذامملا دب دهن وةمدعملا

 (نيمسلاو) لوزهملاىأ

 ساعنبالوةه-2هو

 ك.ع ناب < | هنبا ىلعل

 نبا كلما دبءىعي
 ريخ كشف ها للةفناورع
 ىعملاو كلرمغ نيمس نم

 نيب مهمالك ىفاورباغذ

 نايم فئاطلب لدياو

 لك ىف نا عهفئارشو

 قوفدمو ع 0 ءلولساا 0 ا 1 عصاوا تنل 53 اناا و

 د ا ا :ابآنوكمللو يلا« اه هله 1 عيضأر هائلا

 هردهزلة ىدحتلا دزءهضراعملا ىلعمادقا هل ناك ا هناك اذا ثافلا خيلما|نافدددص» وه اك

 هماةمىف غياب مالك لكداربا ىبعةردقلاو ةغالبلا نم هيل ءاوامجام نوهاعن م مادارملاوهرظن قفدأام

 كلمة البلا و) كلذبهّمو روم و هْل4-ع واطملا هنيلاسالةرظتو همل ١ اوقف هكمسو هلاح هيضتقي ام ىلع

 قومهك-امول_صأو ةداقنممهةكوامةغالبل اوىأةبادلا ه.داقت ل_.>وهوىاةلارسك (مهدايق

 ركمهلوق د-ج ىلع ةيث اًضا ىهودامقلا وكلا ىفةراعت_ساهيفف غل 16 .اهنالورك ذا ه:علدعكم هدامق

 1 ةغالبلا عاونأ اوزاحو كوع ىأ اهنوذقاووحدة) ضاك ريغ نمانانأنوفرصت ءممهأ ى ل د ل الا

 ىعم ل_صأواه_سا<واهرا ,خاوجرخ ساىأ(امويعاوطءتتساو) نةعج نوفا واهم داو

 هما يال ةروتاويفواهعقومىف انهنويعفةعدانلا نووعل اوران الا نمءاملا جار خ5 سا طامتتسال

 م-ةونأك لكلا ل: ا مسا قالطان م سلو هرايخ يش لكايتتع نالاهرايعدازلاو ءاملانويعل

 1 ةقيقحاك اهودارأةرامعىاب مهدصا|ةمىلالوصولا م ماعلهسىأ (اهبا اونأن مبان لكن ءاولخدو)

 ةينكم ةرا عم سأهيقوءاقدالاو حيرصتلاو هما ةمىف هزاحاو ماقمىف مالك- لاط وةبان كلاوزاحناو

 تديلاوهو (احر 21 0 ملوي دفنا تدلل يباني تجدوا ووضن ا يتاماتم رس ةءايبتو

 غولبل) اهديد_ثزو<واو دعص ىنعبماللا ف.خدباولعوذرفأملاتدبلاوءؤانب فرخزملا ىلاعلا
 ةغالملامصق اولعىأولعال | عوهو مسلاو ليحل اك رخآ ئثلهءل صوخرام لك و هو سدس عج (|مبابسأ

 كللاا لب ايلا ارصق لح ةدنندك ةسقنل اموملاطمو م هه َةل صوملابابسالا نمهيقامىلا اولصيل

 كلا تاسالا خلب أ كعلاحرسصىل نيا ناماهاب ىلاعت هلوقلءاساهيفو هناسحاوهماعن اه ةادنعل انف
 اًواصوفةغالبلا ةورذاول عمها ءانعمنالهتمْنس ند هكرت اهبامسأ حرص لوي نا نسحالان ال. قاه

 هيدُددل ةمأ مب 2 ةينكمدرا ع .ةوانهه. .ةاعلامالمزللاوم هدصاة1مهتارأمعد اوريعع ةهودارأاس لكلاب

 (ريط# اف ) غيابلامهمالكب اوماك:ىأ (اولاقف) اهملا اولصر)ءامداهنءاوزع ىلا زاعالا ةمدرح

 ىقوةثاهملا ن نءريقحلا ىأ ملا حتي :(نيهملاو) )هريغىلعةديو فرش ىأر طخ هلىذلا مظعلا مالا فىأ

 ةمحعملا ني-غلا عقب (ثغل اف) نيقرصتممزاك- !!نوننمنةلكب اونأىأ ا

 هدض(5) دساقلاو ع. ءفنةلارم الل ريع ساق هلواذت هركيىذلا لوزهملام >-الاوإ_صأو ا ١ كرت

 نات ماعدقو لري غنءمش نهريخ كم ءل“ ا ىفو ثلج م4 ىح وز عوز مث يدح و (نيها)

 لوالاو اوداز ىأمالالا حتفوةمجعملا نيغلااولاغفاه_-ضطعبىقولوقلا نمفاقلابخسنل ارثك [ىئاولاع 25

 00 ذلا وحد ماو ءاحهاوحئادملاد داك :انىلاسملل ااهرمسكو ك اطنالاةباور

 اهريا ازاحأو ام وأ مضد ( لى كاولقلاىف) مودي مزأك- | اورادآىألوقلان هلعافت (اولوات :

 ا رزعا اوريثكلا ىفلاتولو ل#ثهيفو ليقالزهوادجوامذواح د هريثكلاو ليلقلا ىأ امهزس

 فدخأو مك(ر كك اوللةلاىف)مهتدب اميقىآ أ(اولواتتو) دار

 انانطاوازاحاواوجهواحدمريثكلاوليأقلا قىأ امه أ



 اوزخافتىأ/رشنلاومظنلاىف) لو اولسارتواوب وانت ىأوادلاوهو لج لا نهذو ا ممحلاو دا حهملانِي لاب (او ااستوُ)
 كل م
 أولدلاوهو حتنلال جلا نمل ءاغب ل حابتلا و(رثنلاو مظنلا ىفاولجانو) هلوقيبسنأو حل ةببسنأو فخأو |
 أ لاتإك ةرخاغللو ءاطعلل ل جاسملا اوراعتساءاملا قس ىف نوب وامشي اوناكامل مث هتدمصء املا تلجسو ريبكلا أ

 نركلا دةءىلاولدلا 5 * ادجام لجاس ىناجاس نم

 ليةكبلغب ةراتو بلغت ةراتىألاجسٍ ير ملا ليقو

 رسنامو وءاسناموو 0 انلامو وانيلعامويف

 نانةزرابملا دارا سدلو مهدت ءفراءةموهطكرث ”املادعاوضراعتواورخاغتوأأ أوان مهنادارملاف
 ىذرةءاحصلا لعملة زئاح ىهوانه هل هج والهناق ليق[كىصلا نمزرم ف لا“ةللوخ 7 انه دس اولا
 (مهعار اه) نايماانءىنغ ةرثنلاو مظن :ااوةرطاخملان هاهيفاملاع رشمهضعباهعنموامل منع ىلاعت هللا

 ىعءارام ساسالا قوممل-ثم مهعماسم قرط: لوهبإ_ءمهل نكي لةتغد رمأم_هءاف كل زكمهامندب ىأ
 مهرهظأن يبثع( م ركلوسرالا) م :«: عورلا نموهوممالا ترعشام أ كش دحالا

 نم غ رفمءانئدساوهوهللا هبامك عيتمو في م *هلريظنال( رب زعب ات كي )دو هيلع لاعتالا ل

 م-هانأهللا نم م هءاج سو هيلع ملاعت هللا ىلصهللا لوسر ىوس ةمهعزفم ومهأحشي مىأردقم ماع

 تع كمعانأف م لاكاهق وفد ءال غالبا ىف مهتم رنانومههود اوناكذام_هانم سكعو مهاو هفالخأ]
 ىأ (لطابلا تأ :ال) زجعم مااكب دب وم ىأ ةم-اصألءامل .ةماهمامن[ ماو اوال /

 (هيديزمب نمإ) لو.قملا نعطلاو خسنلاك هلطمباموأ عرشلاو للعلا بسد سا ةرعأو لطابه.تأيال |
 هلدوياليدسدحيالفتاهجلا نم ةهج نمدارملاو هرهظ» ءارو ىأ(هفاخن مالو) هئلياةمىقوهما- ةىأ

 كاك كا و هيو تن .رالىلا ءن نام اذل و مدعلاك راص ىت>قدعاو لحمض نعاطملا نمهيفعق واموهيلا

 دوم (ديج) هتاوولخم عي هريس: د نو هناعو>-صا كم( مكحن ,م لد ”)لطابلا هز و ىلا ءاخ

 داسك :رت_هبالكامثن تماظنىأ(هتانآ تمكحأ) لاحتاولاقلا ناسلبت اعلا هدمت

 ومد و بتكلان نمهري-غىف عقو ىذلا فد رحتلاو لب دمتلا نماهظةحويىلا ةتةسااههتسمو لكل ١

 تاهمأ لعامل تال ل 1 ا ااهعنعةمك-اهفؤتءضواذاةءادلا  هكحأن م
 نمتاملكة زج ىهوةنآ عج نارقلاتان انااا مضار ك>نمةيلمعلاودءرظنلا كلا
 ةةحلا دئاقعلاكةلءل لا دئا وغلا نماهيفامنعب و لصفىأ (هتاملك تاصفو) عطقمو ءادتبااسانآ رقلا
 نيبحق :رفوأ ١ امد تلزنأوأ اروستلع> وأ ةقداصلار ايخالاو اظءا واود عب رشلا ماكحالاو

 ةمارغلاعيج (لوقعلاهت غالب :( تشهدأو تبلغ ىأ (ترهبو)د.عولاو دعولا تعج نطابل اوقدملا

 وأراجخ !| طسو سمشلاكت >ضتاىأ (هتحاصةترهظو) ءاغلملاز رغأىذلااهعيدب نس>وامولسأ

 قاكذلا كثملاءاط ظااب( رفاظتو)ار ثنو اظن مالك لك ىأ (لوةم لك ىلع) اهزاعاة سرت تعفتراوتلع

 نمىناعملاءاداب ةيفاولا هظاقلأ هلة ىأ (هزاحا) ىفامالا لنو زوفلاوهورفظلا نمل عافت خمنلار ثك أ
 زاحعالا ن نمذ- تازاحالانا لارا رمل هدا اا: ارعىلءأ ىف هنوك ىأ(هزاجعاو) لاخريغ

 هنالاق نفةيايي2وة_نكمةراعتسا غلام املا حمهيفذ :ء] قدصام زاحالا نم قوتسازادءالا وهنقولل ام

 ىععتةلمهملاداصلا تأ ةمجءملاداضلارخسنلا ضءب فو رصق د قف ههرمسغبب ءامةغللا بتكا قدوم

 صعد ىلءه_ضءد ع_جاذا ارعشلاو ليحل ارقص نمل ةعنايتالاوهم- طَراعمعنم ىلعاب وقنوانواعت

 ةرفطلان مةلههملاءاطل اهنا ليقو اونواعتوا وعمئاذاموقلار ةاضتلاعد ٠ لمع: سمزا<2 وهو ىوةّديِل

 ةيراقت ماهيناعمةئالثلاه_دكوالاو امهبابىفهناغلا اغلب اههنادارملاوامسهنم لك ست وىأبونولا تعم

 | هاوقورخ ”الاام_.ضملكدضع أ مزاح وهتةيقحترهاظتو) صعب نوداهضعد سد وصقل هح والو

 ةيقنلا نءانعو اورتاكتو

 ارقهناىلا عتهتنإه- -ر

 الان اسحالاءا ارحل - مه

 ةلدسىهلا ت5 نافحل |

 لكىلا ناحل اىقةقيطم

 ناسنالادارقا نمدحاو

 مهعزفأامىأ (مهعار اه
 (ميركلوسرالا) ما ئث
 مهاوه فالك مهءاج ىأ

 ىذ رطومهادههعمنكل

 ب كاع ؛) مهانأ يح مهام

 ح-نم عادى أ( زيزع
 هلم رم نال مح عسبقر

 سد نء«لطابلاهينانال)

 ىأ هع ! نمالو هندب

 هويه, نالطيلا قاعتيال
 نمل رن )ههوجو نم
 هقلخو دم (ديجم ك>

 كمل نممهيلعرهظام

 ىأ (هلتابآ تمكحأ)

 انتم تاون تفطن

 الو الغلال ل_ةءاشغ ال
 (هناماك تلصفو) ىنعم

 جامحامت طبوتريمىأ

 نهئدلاباونأف هيلا
 رابخأو ماكحأ ودئاقع

 تاع .عوودعوو ظءاومو

 تره و) زيقيلاهجو ىلع

 ىأ(لوةعلاه_ةغالب

 هتحاصقترهظو) اهتباغ

 اهانذ ىأ(لوةم لك ىلع
 ءاظلاب( رفاظتو) ارثنو
 رفلالا ىأ ةلاثملا

 رع :وةحدحصملا حسذلا ءانكا قءاولاوهومهاعك رعظأ ناىلاعت هلوقهنمو عمو ىنبمىأ (هزات اوهزادا)هريغىبعبلاغتو

 أمم كارم ىدقأ امهغوام !تنوا هلىأ (هزا و همقيقحترهاظتو) اونواعت موقلارفاصتن مداصلاب رسفاصت لاقف ى < دلا ىلع



 اهصصخواهئانآوهرود حئاوذه-يث ترا ب ءللاو(هعطاقمو# ءلاطف نس ملا ىلإ كا هر هن عاد 1 د 1 ةيلول دام : ل ءاماو)

 ماعط لك !نعىدبم ثيدحلا ىفوزومهماللةءمىرابتلا مث داس هلد> وزان ءالضفى دال هلروصم_الاقياس واعراست اهعاوو

 وأءان رلاو ةاهامأا نمهيفئاههرك ا ؛اوامهعتصىقرخ7 الاامهد_-[باغيلامهلعقيني_ٌصراعملا نم هب اسكل اف راخلل

 ىضذرلا مدعىلءامف اممْدال

 1 و كام
 نكت ءلاغتو نسحلا
 تيلاغامهمةدحاو لك

 اهتردش تضراعواهتخأ
 تعجىأ (تو-و)

 (بصنلاب نايبلا لك )
 ىلا جاتحام عيجىأ
 نايدالاةهجنم نايبلا
 ماكي ىأ (هعماوج)
 ةل-هزح كحو هل يلق
 ىل-_عىأ (هعئادو)

 زاغاقثوأ ءزاحا قذوأ
 (هزاحاعم لد -ةءاو)
 ىكدلا هلاق ماقدسا ىأ
 هناغزيب طسوت رهظالاو

 زاخالاة با مو رانطالا

 ةخ-ئ وو( ءظننسح)
 ل ز_ك<ه-ظعل نس

 هتةءارتدبارغوهتغالب
 ىوت-اىأ (قيطناو)
 ىأ (هدئاوفهرثك ىلع)
 هظفل راد )هيناعم نم

 مهو)هينايمزاحانمىأ
 ناكام) عسوأىأ( حدفأ

 باب ىأ(ب اباااذهىق

 (الاحم) باولو زاونلا
 قوالامة<حاو ةوقىأ
 حصنأ ةحردج هاف

 دارا ارهاظوهو دادلاب

 ظل نمسا كل اىفاملا هس ناكل باطل ا ىف لاقولو 'الاحر) رواه او ةبطاذغلا با ىف 56 لل | قرهشأو)

 هنتئارقر وهظودهيناعمح وضولر وهظا | ىفاهباشت وأ ةقالعلا نمامهم..اسملا دنُم سموارعوظ هارأ دال

 (الاحترا)دصقلابىقملانو زوملامالكلاوهو (رعدل او) ن آر قلا ىلع هقالطا زوالا ذلو :د>اوةربت و ىلع

 تضراعت ىأىءملا اذهىلءىنصملا مالك لجن كميوءايلا فويس اههئاطءال 577

 تهباشت ىأ(هعطاةموه_ءلاطمن هلا ىفترابتو) د.ةعتلاوءاغخلا نمتازاخلا ص ء«ىفن وك امال
 قىداستلاىن_ءعنوكي ىرابتلاو ه2 هلعفاذاانالفىراس نالفم_وق نمهرخاوأو هلث اوأت وا ست و

 اهمئاودخو تان"الاور وسلا متاوفكمت.اغوماهتنموهوه_عطق ءووؤدبمو هوهعاط هنا ىنءملاق ىركلا
 نءةرامعوهويىفاعملاة ضوه >اصقلا نموءسلاس هقزود له _ةباس ورخ" الااه-ممهلكىراح
 تعج ىتدلاهملك عماوجىأ (هعماوج) هراهظاوهنايب قم امىأ(نايماالكتو>و) امههباذت
 ىلاعتهللا ماكو باك ىف هلم قس ملاممديقعدتب اامىأ(هعئادبو) ةللق طال أ ىفةريثكسلا ىفاعملا

 نمماة:_ساىأ(لدتعاوإ امل .ةسمفقوذلاب واًءلممرهدلاب كو اغيحصت ىنذالواشي رك لمةءال##
 ىعمواظفل هتاملك سان: ىأ (همظذ نس>)هظفل لب وطن مدعو (هزاحا عم) طب رغتالو طار فاريغ
 || هعماوج نايبلالكت وح هلوقعمار ركماذه سس داوءزادءا هل دأن ماذ_هو كل ذك زاكا نوكء [هلقو
 ١ ىأ(هاذفل راتخم) اهديقت ىلااهمت اعمىأ(هدثا ودم ردك ىلع) قذاوىأ(ق.طنا وز +-هونك ءعئادبو

 ١ ةريثك ىفاعمديقي ىذلا ظفللا نالاض: ا زاجعالاهوج ونماذهو قنو بختناهن اك ىذلا بذهملاهمْغل
 رضاحودانلك نمررءلاءاحصقىأ (مهو) ةحتنمري_غ ظافلأ كرتىل ابلاغجات<ءادهغلا نم
 لعقي نأ هلت حسقهنم وهيقع سف هبل تحسفلاقيعسوأ ىأ (الاحباباا اذهىا اونكام حصقأ)

 يلع ردصإل ل عفأ ةفاض ودب ردصماقممئاوك أ ىنءءاوناكاموةرمة>_فقوهف !تعسوىأ اذك
 مهعارريمص نمةيلاحّإ او ةكرحاوهو نالوا ل< ل للاوامئاوريمالا ن وكيامسطخ”اكزوجتلا
 اهيمهوصو اياب ول_عج وةغاليلا سجراباايداراو لع افلا نع]وحمةم_بنا !نعزيىالاو

 لال اري_فقنو عاستالاة باع ماج وديحملا نامكلاب ملسو هياعملاءتهلل' ىلهمهءاجى أ مهدصاقم
 ريمّصلةئاضالاب مه رهشأوةخسذ قوم روش مظعأ ىأ( رهشأو) فاك هيةهنعئانناكذا اوعاست ذاب

 رهشأوهل.ةىذلاكري.ى(الاحر) لوقو ل_ةاغاىف مالكلاءاثنا ىأءالا تقي (ةن اطل ىف سمانلا
 لب :وكذلا قا طملاح رلا.دارملا سلواذ_هىف مهريغ نمره شأ مهاجر وىأ م_هرمخ ىلءفوطعم
 ضخما اوةغالبلاباو د هاوقلا يفانما ذه سدلو مهقارشال سب رقتالاحر لاقي اك ف ارشالا
 اىمهصاصتخانال مهباصت#ناكاميفم1مهريغهكراشم ىىذةقي ل ضفتلامسانالمالا نمدحأ هب

 لةعتاصقانتيأرام ثيدحىفاك ضرغلا قيرطىلعن وكي نأب ىزاحم ل ضل اوهرهاظىلءركذ
 لّعلا نمىلحأ لا هاوقدح ىلع هنا لوةنوأءاسنا|سخ4ناطلاذا نكنم لجرلا بلل مهذأ نءدو
 تالوطا ا ىفاهو ركذرخأت الامعتسا ل يغتلا سالو هتوالح ف ل_سعلا نمىوقأ هت ضوج ف هناىأ
 هنوكل ماها عجس ن ءلوقنموهورعشلاكةافةملداوف هل ىذلاروثنملامااكلاوهو( عجل ىفرثكأو)

 أ
 ةغالبلا باف مهلاجيذامهلاحرو .دلاح ىأن اتيلاحناتل لاو امهيذلعافلا نعل وحل ريبمدلا ىلءاريلك الاحر والام بصن ث لاما

 نوزوملاديقةدايزب(رعشلاو)رثنلا ىف ىنقملا مالاكلا ف ىأ ( عجسلا ىف) مهريغنمىأ (رثك أو) رهشأ ةحا فلا باب +هلاحرو روظأ
 ىأ اقف ميلا ىجدلا لصأ ىف عقوو مالاكلا ىعون ىف منغ ةوقب مارعلا مارع نمو مالاك ىلا مالك نمالاقتن !ىأ(الاكترا) مظنلا ىف
 ةبلاغملاوأدب وانملارامتعانةراثو ةرانىأالاجسةخ_سن ىو هئيبيناريغنمهرملكت مالاكلا لةرا سوماقلا ىفو ى.متنا ةسعيبطوةيجس مهل ناكذا ل همو ىورت نود



 ةجو ىلع سيرغلاو بنرشلل لوانثملا عم معالاىنعلاب(ةغللاو) لامعثسالا سي رغىأ(بنرغلا ف)مهادعن مىأ (عشوأو)
 الاو ىأ(الاةم)لامكل ١ م لمص ص و سم صل

 الانمو الاح بج وبامم

 ٍبادكي لعتم(مهتغلب)
 هنوك لاح ىأ هتمالاحوأ
 اهب ىدلا) مهتنسلاب

 ىأ ( نو رواحتي
 مهتارواحم قنوبواجتن
 ملا حتقب (مهعزانمو)

 ىععةءزانملا لاحم ىأ

 نايعالاق ةبذاحملا
 اهنعىتلا) ناعملاو
 داضلاب (نول_ ضان

 نوبلاغتي ىأةمجعملا
 مظنلا ن«مزلكلاب

 قس رانا نوك نع
 مسوهلعىلا_عتهنلا

 ايعاد مظعملانآرقل اوأ

 )ل م-يعلعايداةمومه

 .نمنامز ىأ(نيحلك
 وأ نيدرفنم راهو ليل
 مويلعاليجس نيعمن#

 نيدسلا مهراكناب
 ىلا نعمهر ايكتساو
 (اع رسقمو) ني رغم

 | امناتماك-:لا ىلع قاطاف لجرالا ىلع مايقلاو باص:نالا لصالا قوهو دب ورورك-ةريغ نمهياماكت ىأ
 لالا ىقهناةءادبلا عئادب باك قو هيف ةيقحراص ىت> عاشور ك ذا لل-ةنمثم_ههداع ناكمنال ||

 ل>ريغنمهياجربايزني ناوهورثملا لادترا نموهلل_.قو ل_جررعثهنموةأوهس بادتنالا
 هنورتلا هدعب وةييدملا نم عرسأ لاحت ارالاناالا ههدموهحدماولاوأكهادب ىنععههدب نموهو ةهيدملاك

 مولدلاءانعم ل صأو رواها نهلاجا.دارملاوالاجس ع جس لاورعشلا ىفرثك أوةْخ-ذىفوىستنا
 ةعيدبلاتازاحملاوتاباذكلا نميرغمامهيدارملا( بي رغلا ىف عسوأو)ةرخافملاهدارملا لوقو مدع
 ناف#انيلاةبسنلاب وهوةغللا تكن م شدت” ورمةنث ىلا جاةحام ه.دارملا ليقو مالاك-!| ىف مهفرصتل
 سل هنا نيةعانصلا باك ىف الهنءالاة تلة «مهحد مالاك-!!فايسو ةحاصفللابلتئامم اذ هتلق

 هبننمرأ لو حر كريغىفاعملا ل هأ قالطاؤءانرعلا ب رعلا نمعقلاو بارعالا نمهمغا تناكنملاجمالختإ]]
 دارالا واه انعم هيف نيس ن ودم ءاامسان وكس وَهْعْل م وةلكلا ومالكلاهانعمةغالا (الاقمدغلل او) هملع

 نوكياملةناظافلأتاغللارئاس نمرثك أب رعلاةغل نا ىنهب لولا ىنعتىمومرد هملاقملاو لوالا اذه
 اذهو فيلأتلا.هودرفأدقورثك افمساةئام هااممهمالك ىفدج وبهناىت> ةفدارتمءامسأ هلوالا نعم
 ىلوالا ىي رطلابهزعلعي مهريغةنآرقلا مهزعأ اذان مهريغ نم مالكا ىلعردقا مهنوكنع ةيانك
 رو رحخاور احلا( نورواحتي اهبىتلا مهاب ) صا#لا ىلع ماعلا فطع نه سب رغلا ىلع ة-غللا فطعو
 ددرتلاوهورولا نماءاوج والا سه .؟ةعجارملاومالكلاةرادارواحّدلاوه-:ملاحوأ باتك ةفص
 ه-مالاك قلاك_ثاالفما ذك قام ناك نافمهتءابلزن نآرقلا نال شن مقل ليةوب رعلاريهضلاو

 مهل ىلءفطعلاب رورم حافلا عزت« ع.ج ل ههمنيعو ةمجعمىا زو نو.لاو ملا حتفب (مهعزانمإ

 مهسللامسا نوكي وناكممساو عْرنلا ى_ععرد_ظم عزتملاوذخالاو يذ4ارماكوهو عزتلا هم
 هيتلأ طحوشلا نمش رملا عرتلاكوهذ#«لاقى رملاد_رعبمه_سىأ عزم هام رلاع هب ىرئذلا
 ةمجعملاداضلاب ( نولضانةيامعىتاا) هاوقاهتدسانملا:هدارملاو هو ل قساسالا ىف هلاق * ىلاعغملا نيس

 امهسةنانكلا نمتاضنونولضتني ونول_ضانثياوج رخو هتاضانلاةب ماه_لابنومارتس أ
 مهتدب رثادلامالاك-!اهمثقَ رخاقملاةل_طانملاوججاحو عقاداذا4_هوق نع ل_ضانزاحنل نمو هترم_تأ

 مهنا ىنعملاو ناكممساانه عْرتملال يقوال دك د]_ضانملا لتنثأو ماهسلابةرخاقملاو ةميصاخملاق ْ

 دعبأوديعب وهوىفاءملاونايعالا قةيذاحمل ىهوةعزانملااحىفارمنوامظن مهمالك قنوبلاغتي

 ىذلامهنديدوها رانك مهانأ ىأ هتقي رطوهنأر نم لج رلا هلا ع.جربامعْرتملاناليقامهنم ||

0 

 ةروسكملا ءارلاديدشُت 1
 7 5 دعب ل جرصلان هلوشرلاوأ باتكلا نم لاح(ني-> لكى مهباخراص)ه-تعفادم ىلءاوبك افهنوكرتسيأل
 3 رشعواعضب مل) مهلعنآرقل ٍ واني تقو لك قه وعدياخ رصم ىأ د يعي نم عمس ديدشَت وصيءاذتلاو جايضلاول
 3و (اماع نيعب وةلمهملاءارلا ديد_ثتوفاسقلا حتفو يملا ضد( اعرقمو) هتضراعملمهوعدي وم#ةكبيو
 انا وهو ة:س(اماعنب رةعواعض مازدع رقلا هنموب رضلا دع رمان مملح مو اريعمىأ ةلمهم
 0 تارا كلا ددعلاروكنمعستلاىلا ثالثلان موهوةلهوءنيعوةنك اسةمجعمداضوةدحوملاءابلارمسكب

 : 1 3 0 اهو وداموو :رشسعلا عمل معتس واهكأ اذهسوماقلا رخآلا وق أه فوةليلقةغلىفاضي أةعض لاق و

 نهعيحصل | ىلعةنالب هتافوىلا هممعد نمل سو هياع هللا ىلص هن وعد:دمةاملاهذه واحمد وعل |ٌصعس ص:خالو نيعستىلا

 سأر ىلع ثعبهنا
 اثالث شاعونح هب رالا

 اسجن ل_عقو نيمسو
 دقونيتسل.قونيتسو ظ

 اماعنب رشعواعضب قلطأامىفالتخا عوقول ف :صملا لعلو هلم قر ,رقاك ةنالثلالاوقالا نيب عج ( ىناقش ١)

 وهو نورشعو ثالث ليقو نورمشع ل قه د عن هن ايدحو نيعد رالا رسأر ىلهثهدهنأ عمابيق فامحءادقو

 هيئاثلا ص دقو ىن_ععة:لاو ماعلا نيييعت ريغ نما ءضد لاداذلو نورمدعو سجن ليقو عضالا

 ملعاو د طحةلاوهدشلانءابم ريعبدقاهنالو ماس اهم نالدراةخاا ذود رمقلا,لوالاوةيسمشلاب

 1ر22 رت 2 اا ا 1 2 2222 2552 22 22 77-277727 ل



 ةزمملاو لب ىندعمأو هتوبتت وب ءادهاش هدروأ سابقا (هارثفان ولو ةيمأنيعجأ) مهئاسورو موفارشأن مىأ (”الملا سور ىلع)
 ر وص ىلع (اونأف) مممهوتو معزاك مالا ناكن ا مه ىأ (لآ) هبر لعب ذكو هدنعن «ه.ءاحو د هقل خا نول وقالب ىأراكن الل
 ةباطاب نودوهثم متنأ ل ؛ىلثنويب رعك:اذهيناعمةحاصفومين اب «ةغالب ىف هلئامىأ(هلم)ةروسرمصقابىأ(ةروسد) ءارتقالا
 (هلثمت 2 وسن اينالا ىلء) ىلاعتو رع نمهبئناعمسا ن5كمينءا ونرعتسا ىأ (هلا انودنم ممطعمسا نماوعدا و) ىلمقن مارت واوظن

 ىقعانل تام )ةرمشو كش ىف ىأ(بي دىف منكن او)ءد_:عنمه.ىفأهناىفئأ(نيقداص منكن أ) هدارغناب هيلع ردا هناق جل اعتهنال
 أموهياع هازنأامىلاهتوهنا>بسهناىفنيقداص تنك نا هاوقوهو(اواعفت نلو هلوةىلاهلثمنمةروسب ونأف )روس لك فىأ (اندبع
 ميهيلع ةيدانمتي” الاهذهفةراج<او سانلا اهدوقو ىتارانلا او ةتافلا.ةدسالا ىف ىأ اولعفت ناو لاحلا ىف ىأ اولعف”ملن اف هيلا ءاحوأ
 ةنمزالا ف ةضراعملا نع مهزدعب
 اا6ا0604ا4ا0006060000 لا ا تت تت تت ا تت تتحتسصصملل ةمايةلام و ىلا ل

 نءسو»اتلا قهل-ةنامورك دملاعمشنو وثنوملا عمرك ديهناقددسعلاى رصك سيل عضبلا نا 9
 حرصأوىأ (هلوقو)
 لق) ىلاعتدلك اذهنم

 برعا|فان_صأ مهنمو

 عايأ مخ»» (نما)
 اونأيناىلع) ةكئالملا
 ىف (نآرقلااذهلثف
 ءاني ادعو اتبعنا
 الئلوقىدعي (ةهياالا)
 ناكولو هليسة؟نوتأي
 اريهظ ضعبل مهضعد
 ىل-ع نينواعتم ىأ
 ىكدلا لاو هل ثعناينالا
 قدهكتاللا جرد و

 مهزجع عمن يقي رغلا
 امبعال هننغ اضأ

 الو ىهتنا هب نايدحتملا

 | مهعممهجاردانا ىض

 هناف ىلوالاو_هانررح اك

 اممساليعدلاقرهظأ
 ءاملعلا صعلاق دقو

 ىلا ىلا لب ةكئالملا ىلا ثوع.مانيدن نان

 نايتالا نءنوز جاع مهلك ىتاخلا نابىلاعتو هناحبسدرابخأ عمةرضا لا ل

 ةعضدلوةيناباودلا نا ىف:دملا ىلع دربالفةبعش نو ءبسو ةعضب ناميالا ثيدحلا ىفامدد رب نامرم“

 فورعملاوضعلاوهو سأر عج سؤرلا(نيعجأ "الملا سور ىلع)ل ب وأتلاةجاحالو ليقاك ن ورش ءو
 داهشالا سؤر ىلعو س الا سؤر ىلعهماك ل امتي وفارشالاب ض<دقوةعالا ”الملاو ديسلا فه رشلا
 ىلاعتهّللا لصهنا ىأ مهسؤر ىلع ايل عم لفاحملافموةيكلذدد ربنمنالهءاشأو هدي رباع حرصاذا
 اعرقمهلوقب قا عتمراحلاو مهرهظأ نيب مهيلعامتاقمهلار ظن مهتثءدةدمهتوعدلارهظم لرب ل ملسو هيلع
 هقطعن لوما نولوةيمآم_لالاتو الث ىأاضب أل احاذه(ءارتفا نولوقي مأاخراصواعرقم هعزانتوأ
 ماهقتسالاو بذكلا فال_:ءالاكءاتفالاوهراونأ ةاكشم نماسابتفا نوكيفنآرقلا مظنلةاعر
 الأ مك.دغاب لزنهنافةغال_ءلاو مظنلا ف(هلث ةروباوتأف) حعزاكرعالاناكن ا( لق) ىخوب وتىراكنا
 نم)هيهاضن مالكا مقا ىلع ؟تيعيل 8 وعد ىلعمت :ردق نملك ىأ( ممعطدسا نما وعدا و)ءاععف َعنأو

 | خب وت اذ هوءارتفا هنا كلوق ىف (نيةداص متنك نا)ئث لك ىلءرداقتل اهنافىلاعت هلاريغىأ (هللانود
 اهانعم ىف ىرخأه ب" ابى هنا مثلقاك ىلوالاةءجللالب قم سدل و همتارعلقأ نعم هريجعتب عمت رقتو
 اونأقإ) عئاقولاس سحامةملزن ىأ(اند_ب,علعانلزنامم)ةممسشوك شىف( سيد منك ناو)لاقف
 انلرتااريثمضلاو هل ثمنمةنئاك هروسىأ روس ةقص هلثم نم هلوةو( اولعفت ناو هلوقىلا هل ثم نمةروس
 وأمظنلا نس> وةغالملا قنآرقلل لئامةروس ىأش ف الاد _:عمدْئاز ونيدحلل اوأ ضدعسلا نو

 مولعلا لعت ملء بتكلا أرقي لايمأ اريشب هنوكن ههل اح ىلعوه نغةنثاك ةروسب ىأءادّتب لل نمواندمعل
 اولعمت نلو هلوقب ل,ةدسملا ىف مهزجع ىلعتلالدلل هلبقامم غلب أَن" الاهذهودبعلريمضلاو ا ونأفةلصوأ
 لثماوثأي نا ىلع او سنالا تءمتجا نذل لةو)هتنومنورسفلاانافك اممتان"الا ىلع مالاك-لاو
 رك ذيلومزحيملاذاورد-ةممسقباوجوهو(ةن' الاه -ة؟نوتأنال)ةغالب واملظن(نآرقلا اذه
 | ىأ (تابرتقم#_ثهروسريشعبا اوتأقلتو) 10 زاجعا ىفانسالهل-ثمهمايتا نالتكستاللا
 امكجتىرتفللاب نايثالاىأ(كلذو) هلوةلرك ذلاببذكلا ضو ك:مقال-ةخاوبذك ضخم

 اعترقتو

 دنعن متاهة ىأ(تاي رتغم هلثمرو رمشعب اوتأف) لقوة خنىفوىرخأة ب[ ىأ (لبقو) هنىثاللاهلكىفهانررقاك ةفاك
 نمةنئاك ةدخاوةروسبمهادحت مث هإةهروصرعش عملا هلزنتي نانعلا ىترأ متهلم ؟ه نآرقنايتابدجحلا مهمل هناهءلصاحو كسفنأ
 هيفوهررحام ىلع فنصملا مالك ىف أي اسمدامن:ااوهو حارشلاهررقاذك م هيدل زجعلاءادنباليجتو مهياعملالاليهست مهدمد
 لع ىف فر عك ضعبلا ىلع ىاطي لكلا ىلءىاطب كنآرقلاوةروسوةروسنآرقلا ماعهدعبالةضراعملا اوبلوطةلهولا ل وأن ممسب|
 تادآ نماهردقوأ ةروسرصق أ وهوةزجعملا هيىاعتت امردقنآرقلايدارملانا هجولافلوةعملاو لونها ليلد نمهدب ثدامب لومصالا
 قمهبك+ت هلثمروسرشعب ىدحتلاف ربدقت لك ىلعو نيةداص متنكن ا هلثم ثيدخفاونأف لقى اعت هلوقدي وقي وتاملكو فورحو

 : كالذو) مهزجع كابن :



 بوذكمملا ىأماللاحتقب( اتا ولطابلاع_ّض 2.59 و)اةيفات نوهاىآ(لهسا)و ريغو ىلحا4ح رصامىلعدأ رلا حقب (ى رفقذانأ

 دسعي ىأ(اظفللا واعي رطةيلااو د ملفكلذم هواتيمنت جور اواي وزثتس دن اىأ(بزقأ) ص راعملا رايتخاىأ( 8 هنخالا ىلع)

 ىعملا عب اذائمملانوكل اوىأ 3-1 اًذهوةخفنىفو(كلذلو ) نايبلا بئاجعو ىناعملاِبُثا رعنس عج نآرقلا

 ليق) ىىاملاف بعصأ م ل ل تت

 زاشرا يعد كراع لوعشم مسا ماللا حب (قاتفلاو) هنعججر_ذالث ره سترتو-ةبط ىلع ظفالاب قوي مثرخالا نابل يدا ءاج ىو: | نسقنو فاول قات انحلال( بقسم انا يناضل سل عسا داس ا (هللاقيكبتكي نالذ | 602 0-0 عمو اقيمنت جورأو الوانت(برقأل طابلاعضوو) اقيمت (لهسأ)لوعفم مسا (ىرتقملانا) أعن رقتو
 ريعذا لمملا هتسحت_د | لك قم نارتو ا ىلا :لاقام اههاوارب دج هنا بذاكلا فالخن ايلا قاطن هيلع ىقيضندقو قحلا ىدم رار فان 1 عسا ولا رطسصم فداصلا ناؤرا رطضالاوءاىلالا دراي تخالادارملا(ب ,رقأرايتخالا ىلع) ىلبدادزب مر يومز دشطرفا واما بدت و" ح ووالي ررىم ناكانلابز ةاوهو واخدت تاور م عج ارب وهيزاعم || ثبات أهنالريدقتلا ىت_ه؟قاخلا نمو هواك: نوةاختوىلاعت لافاك ىرتسفملاب ذك | ىنعمب
 ناك عمنا هذارت نع || ناد وهاك نايمالا ناك ناءرح ؟نىلا روب ون هأو دي ىدحنلا ناوهو تحال .ةوو دا
 امىأ(تتةكينال-فو) || . 7 100 هر اشلتاررتغم .رك ذناىدلخ ىفرادىذلاونارمالاىو:بذثنيحو هنايبدارتا نعوهازرجاع يت هنوك نع حو اقام روت عواجي الرنأك ناز جهات وور وا
 ىلع)نيبتاكلا نمىأ نءدوكو مك لأ“ زل« ئشنملا ىأ(نالقإ) مزلكلا ةفاوتلا هعانص قرد او رمادا (لواللو)ه:!بسحبدنمأ (027) تيمي جا و م ءادهشلذالولو اراك هناالد_.فني ىأ | "بلع نوهأو هويلاعت هلوقك ىل_هبءاد-ءاذإو نوهأ ىنعمبرقأن مضوريدتفرو هلتلاهءامقوفوإ" (ديرباك)هنأالاهالاقب أ 2, مهن مفوقيوفاثلار ان <انالئتبسئلو ىمتا ىلا هن هقاةجرق كال

 سونا رش ا ا ربلا ىداناهريبع وفي يد: رهاراةدقلالا ناكل رهزن عمالكلا |. 00 اس سو ل ل
 وأش ةحضص 2 نع ا يسع 0 م ا رطاام لك نه( دب رباكبتكب)

 1 ماروك ب ةمح دا كد 00 ع 0ك امك ىلع رد: لفنا ون دلاةثك نيب نيشلا ثقب وخودعبو || بنار سند هنانأعزلا عيدين ع سا ةراثا اذهودأر ال راكد ود سايل ل

 ىد_هىأنو-:مواوف ىذلاوهو(ىفاثل |ىلع) هللا ةياكب تكي ىذلا(لواللو)اضبأ ىرب رسحلا نعول ثم ى>و دارك ال
 اكو دلو ةاكيو ير «رشةدايزىأ (لضف) تنال ناومالكلا ناطمانهةباتكلاب دا ر-اودب رباك بتكي
 لوالا ناسنال قع هللا ىصلزب لف)دئازلا تواغتلا ن عمن ىنك مثةفاسملا نعي زوج ةدمالاوةراغلاو ىمسلا ىنعم واولابو لصفوديعب قرف ينعملاو ملأ لردك دقو:زمحلانوكسوةمجعلانيشلا شفي وأشا او (ديعب) ىدمو ةفاسم ىأ (وأ ثاموندب 5(
 لاما افكر ركل مه رادنالا عد رقالادشأ) نآرةلابمهاد تان مهياععنشب ومعيعل ومهريعن ىأ( موع در وهل
 بلاق قدرومأ ءهنايمال مالحالاو ةقلاهفسلاو هتف ثول قعلا قو هوهغسلامهغصي ىأ (مهمالحأ هفس و)هلثم هيف نهندكت ىناشلا نود ,رادارم || باطخو بانطا ماقم ماقتل نكل هل_ب,قام ىنعمب وه( خسيبوتلاةياعم هت وبو) ملالا باذعلاو كالملاب
 رك لا وةمومضم: لىهمءاك(مهمالعا طوه و)لقعل ١ اوهونوكسك مو نيدمضب مخ عج

 مهتاياد سس ىأانهلمتعلكلا وصلا مالا وديسلاو ليحاو5 ريمكلاةنا رلا ىهونيتحتشب
 مع هتعطد مهرهع ومهرق<هنالاخلك ىلع ىنعملاومهئابلابىرزب ومهتاداسلذب ومهلابجد هم و

 تفر_ءاذادسفندارع
 هللا للزي لف) كلذ
 (مهعرشي لسوهيلع ىلاعت

 ىلوأوه لي مهدد وي ىنععامهدحا نوكي نادعسالوهأوسا ىأ( خمب ودلاةناقمهد وبو)هلوقهريسفت(عدرقتلادشأ) ءارلادب ششي

 يل اعد هل اوقك ءاهقس مهدعد وهفسلاىلا مهو ةعس ند ى اءاقل ادب د مهمالح اهقسإ و) لعأديك 2 اىلاةءمءسنلاب سد أتلانال

 مهمالعأ) ساكت ىأ» اع )اديد ميل وعام امذب( طم و)ءاهقل مهم مماالأ هلوةوءاهقسلا لوةيس



 لج رأمهأ هلوقب اهتاذددسىفازميعب ىأ (موتملاآ مْ و) مهما فز و( مهماظن) فرقب ىأ ىلوالاءاةلاديد كنب (تثشنو

 نودبع وها اوهبامتدابع ىلعم مدع ٍمىأ (مهءانآو) امنوعمسناذآ مه مأاهبن ورمي نب عأ م مأامّنوثط ميديم ماب

 جيد وز امهلاثمأ وان تن ئ1تو كن ءلالُم .؟ءاءلوأهشانودن ماوذْدلا نيذلا لدم هلوقو مهعقنيالو م هرمكن ٠ الام هللا نود نم

 ىأ (نودك ان) لاودالان هركذامىأ(اذه لك ىف)م-_مالاحاوىأ (مه و)اهماعءال مسالا ىأ ( مهلا ومأو مهرايد و مه-ُض رأ

 نءو)ع ءاروىلاىرقهقلا نوءحار

 هتنيابمروهظا (هللئامم
 مهسقنأ ن 9 وعءدام)

 م اىأ (سيغشتلاب

 4 عملا 6 2 او 5

 8 عجو ت ينك

 ىكنلا 0
 بيل عا بسانإال

 ءابلارا ركتعمادوصخ

 ديقملا فاطاعلا مدعو

 بشد :رلاوأ عمال

 ىأ( ارتثالاءارغالاو)

 هجو ىلع مازلالاو ثحلاب
 ءايد: :الا دال مسن مارتلا

 ءايشالا لام ىلع ءارتفالان

 ىلع ء| رغالا مدمن دقو

 خلا ضعي امى
 ه_بماذاهأارعنملاقو

 هرك ذاموخآى ا هءاصأو

 لوقو ىأ(م-هوةو)

 اد نانوعزتم4لاةفءاجأ ماللكب هماكواني رحهدنعساخ ةومكيفك ناقل هنعل ل هج وبأ هيخأأ/ مث ةبهذعهللا كحك
 اولاهأ رمش لاقهو أر ل_هرعاش هناو ن وكي هوم»: أر لهن داك هنا معزو قدح هوما أر له نودي نا)لا ةفربك-:-اوريدأ اولاقارعش لاقهومتأ انا | ١ أ 7

 اطو..مهاكك لذ قأ,واحرفىداذلازتهافهدلووهلهأوءرملانيب قرقي هومتدأرامارحاسالاو هام لاقفال رسما اذه ئا(اذج

 ىطيرجلل مكحلاةياغاهربك [ةريثكب تكهيف ضدصدق هداشرا ىف فافك الاهلقناكرحسلاناولعاو | "م ىوربىإ مرتو
 00 عأاو ا هب ةراشالا نع كاد ءعلابد»_ الا هللاق د هفدرف-غ ةفهدع مهو ند 2 20

 0 ا ل ا ا 3 || [ياريهرعولبابلمأ
 هيلع ىثلاعمسنيحم راكلااذهلاق

 هلوقو

 نءو) 20 :مىأةروسكم مذ ةنك اسءا<(نومد هتضراعم 1:18

 |هدالح و هلادحم- هءارآلط ومهعج قرقي ىأ(م-هماظن تدشن 0

 أ( ميته !ءددو) ركذا طريعمس فم اك قد رقد |تدمشتلاو اه و 2و رردلاهامظةنيام ملظنااو

 ةمأ ىلءانءانآاندجوانا اولاتورفك- ىف مهاو ذتفا ذل( هءانآو' هي اهلا اهودي عت مومانصا

 0000 ل (هراردو يسر ستاد 06-2 الاون ودمتم مهراث | ىلءانأو

 ,اذهلك قمهو) اهربغو ىث اولاو ثاثالا نمدوك- امام 10 مهئالوئسأ

 لع ر لاع(نوصك ان)راب :ايدلا اولاومالاد> | ّدسا ىلا هدعب اموهيفستلاو خ- هدوم كلانمروك ذل

 مفراععزء) نآ ارقالهب قامو هلعفا هذ ههءصراعم' نءضارءالالريعتسافرخأت ومدح اذاهمسعع

 لانو ةينانالا نءىأ(ه- لو نفر نر معا لور دست نس لا هاو 1 كنايتالاو ان

 هنيح>لاق 6 ةردقلامد_عنعةيانكوهو 3 ىععصك- 31 مجحأو مهادامل هم روس هرمدقأ

 ة 316 قامآ ههسفن كن ون :عىأ(مه-سفنأن وعدا تك اوه" دك ل كدا اونلا و د

 .هاوقك وهف مهسقنأ اوعداخ كاذب مهن'اكفلايولاب مهياعدوعبار ع ار هونو

 نيفلاو رشلاجممج وهو(بيغشنل ان)ه> و د انسكل اىهقيقحت ومس :أالان وعد ءاموىلاعت

 : جلا هللا ىل_صدرلا لوسر بدك مهد اعدابىأ 06 ذكلاو)اهنو كسوهمجعملانيغلا حافي سغشأاانم

 تحالامآهلتليخاذاهسفن هدب 511 مهوقن موه ليقوهيفةيرمالىذلا ان 'مهنءأح [هيقل_وهيلع

 اخس حضااجس لا اذكم(٠ ارقام غالاو) ءاوقهرغىذلاو هادجوال ف سعتوهو لطابلا عابت اىلع

 هانريسغبءارغالاهباو ص ىفاسملّلا لاقوهنمل اعّفاءارتغالا اهضعب ىفوةدموةامهمءأرو ةمجعمنمغب

 هللصأ ' مهضعب لاقلوقأ اها مز ىأ ةوادعلا مهني امد : رغافىلاعت لاو صد :رحئلاو ث اب علوملاوهو

 هةصلأاذاه ارك غالاقب هنأ ٠ نمسوماةلا فأل طقاس ضارتعالات اذه ىلعوهبىصلي ىذلاءارغلان م

 يدكلا ءازمفالاو ءارتقالا لك ثا هنا ىلا ة+احالو ايف رادو اهل فللا مهر نأ وملح [تعنصللاو

 امابيلعو تدك اماه هلوةىفءورر-:اكدر_ لاف تسل ة- ةلاممد هت لاعت ةالاةغ._صو مدقنأك

 4 ةرحسلانعىورب ول ةنءىأ(رث روت ردسالااذهنا) ب ذكدلا ىلع فوظءمرجلاب( مهو ةو)ث دنا

 5 ةدحسلامح ملسوهيل عىلاءت هربا ىلصهنمعمسااديلولا ناد" الامل هل هزثسدسو مهريغو 08 ابله" ك

 ,نبالاسقف ديلولاا مصدق ل .ةؤىلعدالو ولعيل هناو نجالو سنام الكي سلامزلك د نم تكمن

 ديلولاا.صدق لوف ىلعب الوول عيل ناو نجالو سنا مالكب سل امالك د نمتعمسدةللاقفةدجسأام>ارقي مالسلاو ةالصلا
 نهاكهنا تعزو ىن<هومثءأر لهنون ادمن أن وعزت م4لاة فاجأ امهملكواني ا ًااناهيحأ نبال اقف

 هيلاومو هيلو ومإهأوءرملانيب قرغي هومتيأراما رحاسالاو هاما ةفالاولاتارعش لوقب, هوما, لهرعاشهناو نوكهومشأر له

 رشبلا لوقالااذهنانهديز ةخيسنفو احرف يدانلازتهاو
 همت سخ سس لعل ل جما ا ا_ا__ل_-0لل 23_32 7-1 ح77 ب11 ول وج



 اددرظمرحساذهوأو هىأر مت -هرحساولوقب واوطرعبةنآ اوربناومهمعىلاعئهّللا كحك مهضعبلوةوىأ( رمتسمرحسو)
 كفاو) اح لاوةيلاعلاونأ هلاناكر حلك ب لغب كب ىوقوأ امل عىلاعتهّللا ةجردهاجيوةداتق هلاإك لطاب بها ذوأ هنعرداص
 قه ههج ون ءهقرص ب ذك ىأءارتقا كفاالا اذهنااورفك نيذلا لاو ىأ( هارتفا

 ةيفصتدن4لاةقب رطفهةرطت قات خاهءامسأ تيفتاسلو مظءرح ساؤاحو مهومهرتساو هلوقو |
 ضرغلل ةبسانمءايثأ لع طءنلا قد م

 اهيذ نوثفند دةعوربواصتوليثاكءايشالا كلو بسانمتقو ىفهنخدوةعزعوةيقرلةاضميولطالا

 نانويلا قو رطو مهد-:ءةرثؤملابك اوكللل عرضت ئازعلاو قرحتوءاوملا ىف ىلعتوأ ن دتةباتكو
 برعلاو نييناريعلاو طبقلا قد رطو صاخت قو ىئاهمارحا نودبك اوكللاو كالغالا ةيناحوررمخست
 ريخ_ي نحملا نعردصتاهناداقةعالارضاحا هن وبطامهن'اك ةلوهجت ما زعوءامسأ ىلعدامتعالا

 حورلا سدلت طسو:ةظقي نوكتوراض-ةسالاو لارتثسالاو مادختسالا ةثالثهعاونأو اة كن الملا

 ناكناذ راض>:سالا مسأن صد وسهلا نعهشيغلاحةأرماو ىدك هناساب قطني لعقنم ندب
 ىجولا عباس نمداوراملقايمتادىأ ( رهثمرح-_تو) اصخام ىسهتن|نايلحما مسا, صّدخا امانم

 وأر ورملا نمراقريغ بهاذوأ هتافاط ىهوهرئارع ل ةفوهو لبحلا رم نم هاصأو نةّم كك وأب رطاضغ
 ريطاسأو) بذكلا أوسأك فالاو هقلّدخاو هعرت_تا بذك ىأ (هارتناكذاو) قاذملارمعشدتسم
 نالخ ىلع ةباتكلا نم ف: صىأر طس م-جوهو هوةرخز و نولوالاه رطسامهدخأ ئشىأ(نبل اوالا

 ةراط_ءاكرد-ةم درغم هاوأ س ارقلا ىلع سيجا رأوة-ج وجراك ةروطسا عجهنادريملالاقو سا علا
 را (ةهابملاو) ردي مون ل-ةقودم" الا تازنه فوددلك نبت را“ |نيرضالاوعاذ هلئاقوةريطساو
 هلوق اذكو هعماس سهدي وتيم ىذلا بذكلا ىهو ناّدملا ىنءهعىهو بيذكستلا لعافطع

 نما ىذربال ىلا ةطحنملا دخل |ةريقلا ةلصخلاهانعمو مغدتةلدبتو ةزمملاب (ةشمندلا: ىضرلا 9(
 راو هومهغلامد_عوةقاهاب ف صولا هرهاظ نال( ىلغانبولق مهوقك )هلو ةباهرسفو:ءورعو لمعدل
 ع.جةنك |ىفىنععى.هق فاغأ في_لاقي ف الغىفىأ ف اغأ عجوهو لقعلاهيضتربال مومذم
 فالغعسجمنا لوقوتةلقلاةفلغلاو ىاقأ ندع فاغأ مالغوةاطغماهانعموءاطغياثك ةنزب نانك
 جاتدتالؤ هىةءولمم لعلل بع وأ ىهىأ نوكسلابف فخ منْ رقدنو بتككماللا مضيف اغوإصأو

 قوز هلوقلو فذصملا مالك مالااوهاذهواذيل !لصاالو لوقناممهفنالءانعملوالا ىلعو كم ل

 ل-#او لقد اءانعم لصأ و ممصىأ (رقوانناذآ ىفو)نامالاو نآرقلاو هو (هيلاانوعدتامةئك أ

 تءوتسأهنأو أدةءمهناىلاةراشا نمىؤواذل هلوةياملو صو نععنامىأ (با عكسي انددب نمو)

 جمو هل م-هاعداماهك اردان عمه ولةودنل ليثعوهو غارق قب ل ثيح ام ّمديةط_سوتملا ةفاسملا

 ىأ(نآرقلا اذ هاوعمستال)اورقك نيذلا لات( وز هلم-متةفاومو موتا صاوم عانتماو هلمهعامسأ

 وهوعصأ لوالاو وةلبوىتلب تل نماهمضوةم هلا ي_غل استقب (هيفاوغلاو) هلاو”ص:ةواوغصتال

 37 2ع وأ هنءارق عطقمقهثراف لع سوشن ى> ناك مالك ىابتاوصالا مقر انهدارملاو هيءورقملا

 دقو لك اعاو اول ىجل لاقي رويطا|تاوصأى هو اغللا نموهوهىد ةعبالاممالك ل اوغلوهعامتسا

 اذ_هاولعذاع اوسغارلا هلافأك احمق ىأ اوغل ام قنوعم_سال ىلاء:لاقاوغل حسيمق مالك ىهسن

 نآثوهئهفسا اولهكابىهامنا مهتيلغف هرءارق عطقبءثرأو( نوماغت كلعل ) هتضراعم نع مهزدعل

 ممل

 ةفاسلل ابعوت_مدتماو منعك ثناو مهنمأدّدبا باجمل ناباولت نمديزوك بدلا ىانعفننموكيلاانبر قت نم عنامزجاحىأ

 هناعأوهسقت ءاقلت نمهتلثخاو

 نورخآ مو-ةهسيلع
 ىأ(نيل والا ريطاسأ و

 مهليواتأوهوأ اذهاولاقو
 امرا ا[ ةرعتملا
 (اهمتكتسا) نومدقتملا
 ه-سقذل اهممك.ةساكأ

 قل ا
 (ةثهادملا 9( الم_صأو

 ةتهادملاب ءارغالاو ىأ
 اهمامراذاهّتبب نم
 ى-عملاو همم ةري> نإ

 مهفنأ نوعدامو
 طرحت آ ارتؤاو.ذاكا

 مهق وح واهر مم

 م-هاطخثءالو اهركم

 (ةثندلاب ىذرلاو)اهرثأ

 ىأ لهسدقوزمفلاب
 ةلصلاب هنممهاضرب و

 ماوقك )ةشيدرلا

 عج (فلغ انيولق

 ءاشغم ىهىأف لغأ

 ابيلا ل_صالةيطغا
 .ةو) ةباورالوةءاده
 ا نبولتاولاقوىأ(ةنكا
 ةطغأ قىأةنكأف
 ىأ (هيلاانوعدتامم)
 ايلا هأ أوص و نم ةعذام

 ابعدل هأ وصح نءالّضق

 ىأ( ر-ةوانناذ [ىفو)

 ندور تسو لد
 (باجح كندبو انننب

 (هيفاوةلاونآرقلا اذا وءمسنالممبابحأو مهبادتتالاو رفكن يذلا لاقوىأ (اوعمستالو)اهيف غارق دبل ثيحبامهندب ةظسوتللا
2 رف كرت يلع ثعا لا هرطاخ شب وشب راتىأ(ن ريلغت كلعل) ما رملا تاطفاسو مالكبلا تافارخ يأ

 



 مهناك ام:زامكأى رمعحأ و(اذهلثما:اةلءاشن ولمف وقي] مهاعدم ن عمهزغ روهظ عممهاو ءددرج# وىأ (ردعلا عمهاعدالا 89
 ناد-يم ىف اميسالاوبلغي نا مهفاك:ةساومهتفلا طرف عمزجعلا,مسهعرقوم_هادحت ثيحاذاؤاثيناةءاطتسالا مهتدعاسوأ
 ىلاتدتلام4لاقدةو) لالا عبي و لهسالا كرتيال ل قاعلاو نا: لاو ف سلا نمجالسلاةحلاعممىلا اوأحتلاو نايبلاو ةحاصفلا
 ةحاصٌةلاناديمىفةضراعملادصةىلءأ رت نموىأ(كلذ ىطاعت نمو) ى>هءالكو فدصوهرابخاف(أو ردقالواواعناخاولعقت نأو

 ءاملا كالعا نيغنالا عدق ضال اوقاهتمتاع رت تانايذ_ممباذكلاىأ(ةمايسك )مهئاهقسىأ(مهئافخس نم)ةغالبلاو

 الون ردك ءالاالنيطلا ىف كلفسأو

 اد_صحتاد_صاخلاو

 تانحاطلاواحة تاب راذلاو
 ارق .تارقاكاو ادحبط
 تاةاللاوادربتادراملاو

 لهأ ىلع ملضفدقلامقل
 ل-هأ مم.ةبساموربولا
 رتل رخآ لوقا موردملا
 لبلاك بر لعف شيك
 ةمسناهطي نم جرخأ
 ليقلا رخآ لاقو ست
 امكاردأامو لفلاام
 0 تنذ#ليقلا

 كلذناولب وطرقشمو
 ل لاةلانر قاخ نه

 تشب (هراوعف تك )
 مضوةلمهملانيعلا

 ىأ حطدفأ مضلا لبقو
 هسسقت تيع ردهظ

 نمىأ (موهعي#)
 امنكل ذا م-هئالقع

 يدب ن-ههيهضراع
 مهماظن غيلب ومهمالك

 ه-هع هرقل امناكلب

 هنعومو ملسلاعبطلا

 ةلقنم م وعلا عمسأ ١

 هنك اكر ةردكو متسالس

 هين ربةفينح ىتب نم ل>رلاقةباحصلا ن منيملسملادب ىلع ةمليسم لقا 1هنا اذهنمبرغأو

 اعرزتاعرازلاوتاعزانلاةر وسلوأ عمس نيح هل اوةاهتهونيعنعبارشلا 14

 لسءانلةلءاشنولمهوقي زجعلا عم)هلبقىذلاكرورحم(ءاعدالاو) ىذ رتالةيند ولة مودناعملازجاعلا
 مهعرةومهاد_كدقو اواشي نامه ء«ئمامدوعاط_ساولوةرباك هو مهدانع طرغلةحاقوهذهو(اذه

 ىف اصوصخ اوءلغبنا نممهفاك_:دسا هماورد-هب 5فوءسلانمهعراقم همس رشعزجعلاب

 ىلا سدئرلا ل_ءقدانساكع يالا هدن_ب[هنكللاضيأث راحل ني رضنلاوهاذ_هلئاووةحاصقلا
 م-ابذكم (ىلاعتهنلامهللاتدقو) مهنمدحاو لئاةل اواليتةاول 2ةنالفاونب مهوقدح ىلعوأ نيسؤرملا

 ةسوسدعربغ ةوةناسنالا قهردقلاو رهاظ ل عقلا ىن(اوردقالواولعفاذ) زاحالاوةنانكلا نمديق

 ىطاعت نمو) مهتيجرانلاعتشاو مهتربغةدش عمةفشت نب او قطني لفاوربعواوخو مهما نم لعب | ريقنف
 هد ةوسدط هلن ل( م< ءاقحسنم) ةلوانملا ءانعمل- صأو ةضراعمهمهونامماك-:و هلعتىأ(كلذ

 مهم أطخوهو همالعتةتةماعلاوة_هومضمهميموةرو كم همالفةمل -مريغصت (ةمايسك )لع
 ىب نم ىميلا ب دبح نياوهو ةمايدمنمبذك لايقل كلاههترضيباذكو هو برعلاريمضلاو
 هيلعىلا عت هللاىل.صىخلا ىلع دفو ناكوةما وأ هللاقب ونو راههمساو همقل |ذهو هل مق ةعيشنح

 ابودكم ملسوهيلعىلاعت هللا ىلص ىنلل ل هرأوتازج ماها مهوب تا رينو ليح هل ناكو هنعىلاعت هللا
 صرالا فصناتل ناب كعمتكرشأدقىلاذ دعبامأَك يلعمال_ىهللالوسرةمولسمنههبر ود

 اعر زتاعرازلاو هيلع ل زن ىودهنامعزىذلاهنابل-هنمو ىبتننيةئللةقاعلاوهدامعن هءاشد
 < ىلا نيعدفضتنب عدفضادرثتادراثلاوازيختاربا# اوانحط تانحا طل اوادص>ح تادصا حلاو
 فثكف) عابطلاهحيقتستو عامسالاهجتامكلذريغىلا نيعنعبارمشلاالو نب ردكةءاملاالنيعنت
 هتقاجو هبيعكيكرلا فيخسلامالكلا نم هلاقاعرهظأ ىأن سحأ اتا بث اوءاف نود. ةخسن ىف (هراوع
 حصقالا اهنا ليقواضي أ نيعلا حقب وةلمهمءاردرخ آو عصقالا ىلع بارغةنرب إم هما نيعلا مذد وهو

 قشتسا نمنيععسمهنا نمل ةنامىلاةراشاهيفو نيعلاروعنمذوخأمراوعلاوه.هفحصلاهج و
 ىأ (هوفلأام) هانعم ارظنعجونلريمضلاوم_ْمْمذخأىأ (هللامملسو)هنيعتضيب اقدح

 هوداّدعا

 همامدلا نكر ىلع قف ه هماابأ كيلع م

 هما نم عاطت سم لاك *ن مييك كل هنآ

 عرتف ص نمأر مسهواهزلامجافاكرعت كل ولأ موقوشي قل فت لاقي كتاف ةشوكضممناب[تناك لوبّذك ب قو ليسا ءلكح
 ىيعىلع سمو بذالك ادقرخ" الأورثبلا يف طقسدق امهد>ا دج و هازثمىلا عجرفةكريلاب ان ينب اقل جرلاءدواش> افاعرق
 0 وأ معتساكأ(» وفلأام ىلا ءتويبا مهملس .و).انبع د ضيباقهح يشتم لح '



 فراصلا لبهىّلو:أالو هلوةبحرعصو ىكدلا مهأك ةرصلا,لوقل عيجرث مويأذ هو مهمارم عسيخص ىف ىأ(مهمالك حي ةنم)

 اولويات قكأ : : ٠ (مهتغالبسنجالولاهعوننمىأ م0 مملاونونلا مضي (مهتحاصف طغزم سلا مهتطراعمماةمىفاذه مهمالك ىأ (هنأم-هم) زييمتلا باح أ ىأ (زيملا ل هأ ىلع ف < مفالاو) هلوقهيلاريش (كمهتضراعماوماتمهناءاعذلا اومعوأارل ص (روا < تاملك ق طداو طراعول ال وم مةحاصق نممجبهللاد ارأاملاوغلأ منعا أود رصاما اولوقأْانأ وهتغالب لاه هّمض راعم ع
 0 لملاك ىلعاورد ب ةضراعملا اودارأأ م ىأأ!نايب(موهءالك يدق ن) مهعءابطب هوداتعا

 0 يب اوناكول ىلع ةفوطءمّدل ا هذ_هوةفرص ءاسدلا ذه للعذ نمنال م هونك ةفرصلايالوقا ذه سلو هلق مهمالأك

 اي ردصتعا ميثاق | /.)ةفلأ ا مةحاصقمتلام لس نآو ىأ(/الاو) لقاك ةيلاحالو يعل ولولا تسلواوأ«فامتل>
 نارنالا نعا ا 7 قعافلاداز و لقءلاو زييمتلا ىأ ةمجعملا ىازلاو ةيّدحتلا نوكسو ممل حتفب (زيلا لهأ ىلع فخ
 5 امآن نبل ل نوك متو عد وودهرخ آىلام+!مهفىأ اد_هملاريدقتب وأى عم .واظعأ صامهنالبأ وح ا
 ننس 0 ا رظذ ول ىأ هزي هاذا هزنعمزام لاعب طرشلل هن رشا مم ةدعأ اهطاقسابا اوضلان ا لمقام عفدنافةرئانئسالا

 1 3 0 ءاطو ميمو نونو نيمحد هب( مهتحاصق طك نم سدل هنأ ) ىقزاموقارام ءزلك هنأر عظاهزامو لملاك

 ا 0 رت وكب هنأريمص و رشلا قوط نعحراخزجعم هناف اهدانعا ىتلاابتقي رط ىلع ودحاصعلا ولن هىأ لهم
 - 2-0 .٠ الو) هسنج نم هنوك هنع قن هنالاح دق سدل نم غابأ اذهو طمنلا اذهنم عاتمىدنعلاقي نآرقلل

 ىأ 7 7 5 7 0 رمأق ريحشم( ن ودع« نيت و) هلىلاعت هللا هءاذو راجعا اوهمع عك فدصمى أ( دمهم نيب ن م ا تركو ورم باد || «ثلاكن م سي دلو قيدصت ةبسنلا اذ ورا لعدقالام اأو دانتالنامخالو نيملسمأ ىو ير ينل | نيداقتمىأةلمهمنيعوةمجعملاذب(نينعذءاوتآو) اوصرعأواوعجر ىعتاولولةدكو ملاح ى1مزو ين, لو || برعم أ نينريدو هلم نعبارضأ( نياريدعتت اول لد ةتحلابتو كار( مر ا

 0 0 7 || ةريسملانيديل اولاعمسال) مهمالك طغنم سل هنوكسل ىأ (اذغو) ٌسوثمرشنو فل هيفوءزاجعال
 0202 2 || نمأيشهيلعأر قي نا هلأسال( ديالا ناسحالاو لدعلاب رمأي هللا نا لس وميلعىلاعت هللا ىلص ىننلا نم
 هيو هلةظعاويفوهب راقأ نمهنالهلامتدسانملاهرمي_غنودهاعّدم" الا ءذهأر قوهرمأرظنيلنآرقلا

 بجعتمهتحا دف عبتمو

 0 ىقييبلاهاور ثيدحلا اًذهو ىلط سلال مالسإلل هللا هن دبيناكلذب اجرف مهئالةءءاسؤر نموهو

 5 ان - || ىرقلاىذءاناوناسحالاولدعلاب رمأدهللاناهسيلعأر قف ىلعأر قالاقو لسوهءاعىلاعت هللا لصمتلا : - 1 _ لوسروىلا ءاةبةعنيدلاخنا تددحنآرقلا ةوال:بادآ ىفءايحالا ىف ئَتعملا فو السرعة هركع نع
 0 ق يعبأ ندا راند بعل هركذام هع د ع 3 . ) م-ةغالبسنجو || :

 هيلع اعتدال ىلا !| د2 ناقه الايد دنس زمايعيبا ترد تملا وديا رووتاتا ل
 لد او . 5 أ هفحص ناب ريس ىف حسا نبا ركذا ذكويلاعت هللا هجر ف :سصملا ياسو

 ا *الا ناسحاالاو ىو را هللادبعنبا وه ةمجعملانيغلارسكو ملا مدوربسلا هدد ولا ني دلاخدلا يلوا د

 ىهيوءفرقلاىذءاتياو || يح لاندقلا لص نا هيلعمالئامعوسل_ لل (لاقأ ةلورعمصتج روارفاك تام توزعت نتن
 ركذملاو ءابتحفلا نع هذا:_سالد راعش| وهف قوذهل نمد. عةجاصقمب وذعىأ(ةوالح) التاملىأ(هلناهتلا و) سو

 اهانعمو تائموهفاضدأ رسكتوةاكاشموة_غلاهحتفز وك وءاطلا ضد (ةوالطلهيلعناو) عمسلا
 ناومسقلابهدك أو هل-.ةىذلاكةراعتساوهواضنأ رح_لا ىنعمءاحوىنورلاولوبقلاو نسحلا

 ملعل مظعي ىقلاو

 ديلولاىأ(لاق)ن رو ركذت

 سس سلا

 ا ةرثك و هو نيمحدغب قد غلا نءاهلك خسنلا ىفاكةلمهملالادلارسكو ةمجعملا نيغلا نوكسو ميملاصدو ةودلح دان اهنارأ | تلا 2-6 تر [سسل تاع د راسا رصحللربخ ا مد قوهيمسالاو 37 ..ردإ ١ | ديكوتلامالب (قدغل هلقسأن او) مالاكلا نمهريغدهمشالهناىلاةراشا رصحللريخلا مدقو ةيمسالا

 ةمجعمنيغد(قدخل لمآ ن اوإاقئافانسحواقنورىأ مضت دقوءاطلا حقب (ةوالطل هيلعناو) ةميلسة حس هل نمار دبةمدظع
 نيععتقب طبطو ممريغن مقذعلةخسنىفوةيناسمبلاو قى هيناعمرازغباحولءاملاةرثكوهونيتحّتغب قدغلا نم لعاف مسا
 ةلمهم هرسآكفةمحعم حقب وق>-بانيادباور وهوقذعل !ىهواهلصأ تدىتل اةلخنلا نمةراعتسا ةم>عملاذنوكسق ةلوهم

 هلوأ الكل ارخآهب-ثةءانةراعتساامنالعصفأ حسا نياةءاور و ىليهسلا لاق ماه نب اةداور وهو ريثكسلا الار هو قدقلا نم
 ماشهن باو سس ني اًدباو رىلع ماللكلا نم ىذاقلا هلاقىذلا ظفللا هج ويف احنا لاق



 قوقواخ ىأ(رش)ادهلشمىأ(ا هلو ةبام)هدئاو ءمم عووماثأو وذم كي هعقرودأب زوهعفنةرارغملاو ةراشا( رمئاءالعأناو)
 ناد احةبقعنيدلاخن [ث يدحن آر قل والت بادآ د نعءايحالا ب انك ىلا زغلا لاقى 14| ةيشاحىفو رشد لوب اذهام ىكدلا لصأ

 والحث هانا لاف داعأفدعأ ل اققةم”الا ناس الاو لدعلاب 2 هّلانادلعأ علا وهلا ناز كاف لوح

 تا ل نمناميالا بعش ف قهبلاو اور ودانسا ريغي هبأعد ٍ.ئساقرملا دبع نياو 44 رعوأ هركذوءا .>الا قوهاكحلا

 كل 00000 ااا ا ا ا 2 2-5-7222 دمج دش سا سامعنبا

 لاذلان وك هس ةلحهملا نيعلا مش ةهبهيققدءلاو نان 4 هعرف ناو قذعل ل صأ ناو 0 كا ننال ةريغملا نيديلولا لاقهناالا

 قدغلانمةلمهملارسكو ةمدعملا عدقب فدغل ماش هنأ اور داما ا اوهةمحعلملا لاوأك ةبقعني دلال دم

 ةانملاو هلوأ همك مالاكلارث [اهيقةماثدرأغت :.ااهمالعصقأ حسان باةناور وم: :يسلا لاق نيم قب نياءركذاذكو ىزاقلا

 ةيليةعةراعتسااهمامتبةيناثلاةل لاو ريتك يط رعدلىأ(رهث ؛لهالعأناو)ةرمثاا نونلاو 2 حمقب | د |

 6 ناق هرهي-سلا ف قدس
 نسدحو ني رادلاةداعسأ5 ةدشرت دعم 4+ :امدورشبلا لك سسنجنمرساىوةهصأ لا نارا اهنا 5 حد

 املا قاهع ردوا ماد 6 0 0 000 د 0 اعلا 1
 هيلاةناعيتسالا لام

 وبأرك ذو) باوصلاب
 قوربغ_هتلاب (ددينع

 ةدايز رب ةديمع ونأوةخسف

 اذ :ايقارامالا و_هودأت

 دود .ىدادغملام م

 ىفقاشلا ن 0

 قاعراباماها ناكودةقلا
 رعسفمأ ااهحم ريدك م ولع

 ثد 4 اوكا لاو

 وحنلاو ةغللاوهقفلاو

 وهل تارا ناك

 ىلل_هأنم لج رلايموز
 0 ةاره

 رق_عج نب ليعمسأ
 نيل يعوساو اكب رشو
 مهريغو ةيلعن باو شايع
 نيد ءىورو

 (هتاصفلتدجسلاقو)هتغالبن ههثهدأ ل ىارعالا(دجف) هبصنوراحلا ف ذحدعبدئاعلا نياوفافاصلا و ١١
 !اافو رعماذهناكوتارتلا لذ اكمل تح هلا فاك و هدعتسمب ا تسلدا نباثراحاو اسيندلا أ
 . 01011 00 0 05362 قلد سس اسم تحفل! ورداكاوم هيت 6-5 ِ قوت نورخآو ةماسا أ
 ق اا ران

 0 ل اقفال 1 0 -11دءا 0 هلا نهدحتلل ا

 زوحنو ١ دي 00 0 رشةرحثشهمغالب و

 اذ هام) هأوقاذه ىلع ىب مد .ضقلاددعت ىلع لد.تاءاورلا فال خا تلق ةيل م يختو ةينكمنوكس" :نآ

 ' تاك حراضلاةيضي رشاد هلوقب ا محم ولان مدح -وبمهمالكة ميشال هبال( رشد ]وقب

 اتا” دع ىرتققم س لهنا عب هرئابمدلارج وهيئاعمةغالب و هيوأس | عدم وهمظن ةوالح ءرشدلا ملاك نم

 كلذب حير صل ارم را اذه نا عباضيأ نجا زجعمووفآلاو غالب ايزو درعا تال شتلا ضخنو

 نا راه انالو ىمهديصقدالوهزج ٍِر ,لعأالو ى َّى هرعشلابل- ءألح ركيفاذ انرعشد سداولاق ثدح

 لئالدلا ف قييبااهاو راك 4-ةكتاممطحيل هناو ىلعناموولل يأ هناوا ذه نم يش لوي ىذلا بشد امهّللاو
 هاوراك مل_بوهيلعهللا لص و :!االن وعظم نينامثعد لولا لع ئراقلا نأ ى رب رغلا ىوردهنا مث

 هللا بص ىننل |نم ءاي>الاءا د اكمل املا: 4 أهتهللا ىدرناممع ناق ىلا عت هللا هجحر فما

 . || ىلعاتأرقفىلق ف نامبالارقتساؤهدنعانأو دن" الا لدعل اي رعأ هللا نا تلزن ىتح ل_موهسيلعىلاعت

 اوبأ ىد>و) ةمضقل اددعت نهق.سامدي وب اذهو ثي نيمو : 1 ىلادعأ ىخأن ياا لاهتقةريغا ا نيديلولا

 ذخأ ل ياحلامامهلاربحلاىدادغبلاةغللاوثيدحلاومة لاق ءامالاماللا ديد 2 نيمماقلا(ديبع

 ثالئوأعدرأةنسىفون ةفورعم هتجرتوهلاوحأ ودار هنملج رلأي هو ا ايل
 رهجا ىأنيكر رمثملا نع ضرعاو( رولا :اعد_صاقو رقيالج رعمسأب :ارعانأ) ن نيد ةثامونب رشعو

 ل متلاو قد رفنلا عد- صلا ىعم لصأوهب ردصموأ ةلوصوماموهولوقي افلاس الزعل كر

 ل |رمأ نعم هنالدب ردصمنوكت نأ ر :ودالهنا نمليقام و لطانلا وق لا نيب هقد رقمأ ركذال .ريعتسأف

 زوتالودب موتى دئاعلاريدقتل جاتحيممالدلو صومالو» أ وجمدعحيحصلاول اوعفلل ىمم هردصهوهو

 هعيسنأو هلثاق نموهسرعؤم ىلاثلا وعدصاب ىاعتملوالا واةلعتما دحتاول اوصوملاهب حام راذاالا

 ليلا الود" الاوز_هىاكلعقلا اوناىال# رصلاردصملا فالخلا نال رعملاضعبهيلا

 لغلطانلاو و ملانعبق در ذأوأا راهحامم :ماكت اذا ةجحلاب عدص نهد رمول د ىذلاب وأ كك مأب رهجاىأف وذم اهدئاعو ةلوصوموأ

 رثكه ك ارمشاب وركنأن مراكن ايلا الو ىأنيكرشملان ءضرعاوهنأ الإ همم وةنابالاوزييمثلاوهةجحلا عدصلا لصأ نا

 هتفالبةءاغهغولب وهتحاضفراجتهل وصول ىأ (هتحاصٌقل ثدجسلاو و)دادب أدان ١ وهللىلأ رعالاىأ(دجسف])



 نماو ينم حىأ(هنماو ف.ثاملفأرقي) نيمادملا نم ىأ(السجر) زيكرمشملا نمرشأكل بروأر ىلا رعائأ (رش ؟حوسو)

 نب رعناى>و) مارملاةباهنو ماظنلا ةءاغىف ىأ( مالاك-ل | | ذه لثم ىلعردقبالا مانالا نمادحأ ىأ (اقولخم نأ د هش لات اليعق
 [/ن (دجسلاىناعان) مانالا ن مىأ(ام هوب ناك هنعىلاعت هللا ىد ر باطلا

 ىلاعت هاوق(رقيال_جررخآ) ىلارعا( عمسو) ماقملابسا:ءالهنال مهوناكءثراقلالورقملا مالك-ال
 ءاتااونيسلا|تديزو مالا اودالصا اهءاءفسو نماو_ثالىأ(ايحاوصاخهنماو يتسا املف)
 ع ىلط وهومرعأ ريب دن ىف نيج انتم ى:_عءارحواودرفن اواولزت ءاىن_هعاو داخو رمأيلا ىف ةغلاملل

 لوش ىأ(قحلاةداهشدهشتي ةسالللءابااوةيئاق اذاؤهسأر ىلع متاعب وهاذاف خسن ىفوه:ءىلاعت

 تلا كس - داس طوكم عقد نس لكامل ح26 تسال 75/ 521853020 7-2 عج هلوقونيرادلاة داعس (نوزئاغلامهكثاواؤ) هتب وقع بجو ساس سنجتد وهفاخ ىأ(هقشي و

 امس ل> سم قا عمن اكو هل علو

 رعئأ( وهاذاف) مانالا

 ىع)فناوأ(ما)
 ل_صأق عقوو(هسأر
 55 هلا و 2 5 2 2 3 4 2و 2 : ا ُ اقهسأر ىلعوىحندلا

 0 اهحورخو هةغالب زا>ءال( مالاك-!ا اذهل هم ىلع ردي الاوول نا د هش أ لاقف) ,ريغو رك 21| دخاولا

 8 0 7 امو ناكهتءمىلاعتهللاىذر باطلا نب رعنا ىك>و)اهيفةغالما|هوج وانلصفةمأ لا فوخ الولو كل ا ا ا هامل وذل درع مطل |3317 بسال ومع ىو[ ة تلا
 0 5 م اوعي ودار نار 2 1 اربع 1 وسو : ا ى (هريختساف) قد اان هلوقيهدامنارهاظلاوة_:. املا إسوه _ءاعملااعت هللا ىلصهللا لوسر د> سم ىأ ( د ملاباعان

 هنمسلطهناىتدعم 9 هللا ىدر رمعلريمضل اوةءااحةلماو قة -.ةرعةقرة-وهوهسأرأئطاوهنادارملارسسدلوةماقلا ا 3 00 بصتملج رهسأر بناج ىف ىأ ( مئاقهسأر ىلءو) لول ىعملا|ذهباريثك لمعت هنافمانيااعجطضمأ]ا ٠

 هرث ادع وأ امو هريخم

 ماعلا كلذ ىأ (هملعاف) 0 رامخالا ه:مه:عىلاعت هللا ىذ ر رعبلطىأ(٠ ريخدساف) هللال ]وس رادعنأوهللاالا هلاالّنأ دهشأ

 هلدأرابتعاب ىأ(هنا) أ مكب قيرطد عج ةقراطب( مورلا ةقراطد ن مهنا) دهثنملا لجرلا كلذ( هملعاذ) هلاح نعود دهشن بيس
 حمفب(مورلاةقراطن نم) ل باثك ىف يلأو 4 لاقا يدق يرعلا ه,تماك-:دقو سد لادئاقو سئرلاانعمو كرب برعمءارلا
 عم جةد>وملاءابلا نايبرعلا تعمسالوهءاوملك-:دقوةقراطر هعجو شدحلل دئاقل اوهومورلاةغلب قد رطملاب رعملا|

 و-هو ا. رمسكي د رطظد || بيؤذ وبألاقحدملانوديرب هب سئرلااوةصوةساب رلهأةقراطبلا
 مهل قرب زولاوأرممالاك قفراط.هاجاهودك نزاوه د دهشموقلا وب رعلاباوعجر مه 1

 ةلجنم هناوكأ(نم) برعم ٌلرطبلا سدا هراتك ىف هولاخنيالاتو فور ءماوهو بر-ءملاوهق د رطب نا ىضتقي ادهو

 مالكنسع) نع ناثك طيغىف ىثمذقلرطمك * هللالثا|ىقدرةرهاوظا اولعب لاقايدتررعلاهّثبرعيئد رطد

 همهفىأ(بىرعلا | نب ود:ءنيمورمهدج مساباومسنوفورعمسانل|نمليج مورلا و هررشه :م جني امماذهو
 ةغلريغوىأ (اهريغو) نسحننم) ةهعم طاغىار ىرهوجلا لوقو ىبوردحاولاو رفصالاو نب مهليقاذاةرقصأ ناكو قدسا

 نم ملا دكر فرعا ليختالاونآر قلامهقي هنالةثطوناذ هلاقاعاوةيمورلا وةيناب مسا اوةرئاربعلا نم(اه ريغو برعلامالك

 مدجعلاو ةلرتسلا مالك عجامت>ةةوةزمحلا مضي (نيمل حلا ىراسأن مالجر عمهناو) لاقاذلو امرنا عم فرظنلا ىلءردقي و

 هناو)اهودفو دلو مكياتك نمدنآ أرة:)هودعدب قراصورسأن م لكس مع تدي ةلاب دك او هو رسالا نم هإ-صأ وريسأ

 000 ىلعهللالزتأ سارية ع_جدقاذاف) اهانعمؤ ىركسشيت .رظن ىأ(اهتلمأت)نآ رةلاىعتنومل لااهعأ
 هاما نعيحتلار عيحس هل م را 20 3 0-0-0-0

 | ع 1 و 1 نمىأالنادب (ةرخ الاوايندلالاوحأ نم) ل_حنالا قمال_.لاوةالصلا+- ءاع(م رم نبأ ىسع

 0 0 ىتلاةن'الاىأ(ىهو)ةرمك ألا فحاجتلاو رولا تدس ىهىتلا انيندلا فدسعلا عزان ىلا لاوحألا
 ارغب مهثادع ىدناوت 3 .٠ 2 قنات 5 ل 1 0 . 3

 اه-لمأتفكياتكن مدنآ < - ||| هللا ىدحت و ) هريغنعهيهنو نو صرقاسممورم قا( هلوسروهلل عطينمو) ل-جوزع (هوق) ًاهعمس
 ةخسن ىفاكىهىأ(اذاف

 قئالع نمىأ(ايندلالاوحأ نم رعنبا ىسعىنعهللال رت امابيف) عمتجا ىألوههلاةغيصد(عجدق) ( ىف اش - ++ ١
 قىأ(هلوسرو)4ضئارف ىق(هللاعطد نموىلاعت هلوق)ةعماكادب" الاكل ىأ (ىهو)داعملا ى>اول نمىأ(ةرخ”الاو) ساعملا

 مروط ماهل ىف ةروهشمتآ ارق هيق(هقتيو)هراشحو هراقعو هفالخ خيو ىأ (هللا شحن و) هنعىهني وهنمايأم عيج قوأهنخس
 داغلاوأدباىفدارملابزورفاظلا ىأ نوزثئاغلامهكئاواناهماق(ةنكالا) ءرعأ ع بج ىفهرمع نم قب اميفهللا نةيوىأ



 دا)ةثامو نب رشدو ثالث ةنسدلو حام اورابخألاو بي رغلأ و هلا بحاص ىرصملا عمصأ نب كلا ديعوفو (ىمدالا ى>و)
 هقىل ونذ نم هللارغغتسا لو ةثىهوةيسادسوأ ةيساجنىهوةغيلب ةراشاو ةحيدفةرابعب ماك: ةمداخةك ول وأ امن ىأ (ةيراح
 . م« هلدؤمءانىلازغلثم هلحربغل اناسنات 25 « هلك ىنذل هللارفغتسأ تلاةف 1ك يلعر كلو نيرفغتس ماش

 لاقيإك اهلوق ةحاصفنمابجعتكلذامللاةينابةقيقح ىهىأ(كدصفأامهتلاكلتاقاللاةف) غو. هلصأ لول يالا فصتنا
 هلعق تدع امهللأ هلمأق

 || لساغ لاكلا ف غابىأ
 قحتساؤاهيلا هريغلص»
 ه.لعيديقهيقددحنأ

 واولا حتي (وأتلاقق)
 ةعيصد اد__هد_د)

 ٍن-موهنملاو لوهشلا
 ةءيصر لص ناىحدلا

 ثيح ةمول._هملاراطخلا

 ىأردقم ىلعءفطعءلاو

 ةحاصف) هدعتوكبدعنأ

 انيحوأو ىلاعت هلوةدعت
 انعادعأ( وسأل
 نأ)امانم دااماهلاا ملا

 امديقخا ىأ(هيعضَرا

 ىهو( هن “الا ) هيفكذكمأ
 تفخاذاف ىلاعت هلوق
 ملأ قو 2 نمىأ هياع
 قاختالو ملاىفهيقلاف
 ىفز<الوهعام_ضهيلعت

 ىرقتلك يلاءوداراناةقازف
 نيلسرملان موولعاحو اميه
 هللا (عمشل )انمى ر مانع
 هنآ ىلاعت 52 هناحت تم

 ا.ه( نب رعأ ندد ةدحاو)

 (نييضنو)هيقلأو هيعضرأ
 ىل راحل 19 ىقاحاليأ

 انيحوأو ىنع(نيربخو)

 عجتاريمضد نوثرقي ىورهناليقو لج رريمض هلعافدارغالابأر قي ءلعاشالءؤانب زو كولو عفللءاذبلاب
 هةلدهم نيعوةح ودم 2 ودنك أسدل مهمداصب ( م صالا كح و) فلك هلل جات وهوىراسالل

 وحنلاو ةغللا مام اوهونذالاريغصءانغموهدجس قلو هو عمصأ نب اريغصتلا بد رقنيكلا|دبعوهو

 (ةيراح عمسدلا) نيةئامو ريش ةن_باهبقونوةثامو نم رشءوشالت ةنسةرصءلا دلو رداونلاو بدالاو

 ة-حاصق نمسدعت(كهعفأامهّللاك|:اوأللاةف) ع.يصق مالاكب ماك ب رعلا نمهيأش ةأ ارماىأ

 م امبدارةيث اعدل -> ل الاى ىفهواسد رغعلدب ماب أنك لاقت اهئاف بعت ىف علاب واهنال

 داولاو ةيءاهفتسالا ةزمهلأ حتفي(دعي وأ تلا ةذ)هياع ىصديود كنا ى>ةس نعت اك نآسح الا
 وألوه#ةرتحتل اءاماابد عفة لع فوط»مرد_ةمىلعت + ادوأريخأتنمقم 1ةموو م هلاوةفطاعلا

 / لاقيال نآرقلاةحاصف ءمىأ(هللالوةددب ا .هفىأ(ةحاصف)مالكلا (اذه) مولع«ةيقوقلا

 | ممذاذا سيفنلا عاتملاكمد_ءلاك اهريصفةحاصق لكي ىرزأ هناق هعمسن ا حيصقهباهريغ مالك
 ليتك سدقن ريغ دعب هنأوهنمةسافن مظع أوهام س ذك

 أحام5تاد'اعلا لكرم كد 35 اهاهناري_غاجمذح قالو

 «ه.ةلاقهيلع تعا ذاؤىأ( هيك الاهيعضرا نأ )امان ماه اني رأوأ اهانمهأ أ( ىد وممأىلاا:ي>وأو)

 هيعضرأ(نب رمأ نببب لح اوهنآ ىف عوف )نيل سرملان مءوملءاج وكيلا دودارانا ىنزتالو ىفاذحتالو ملأ ىف

 هول. ءاح وكيل 5 ودا ر(نيةراش و)ه.لعت فةوأذيح وأ( نس ريخو) فز دتال وىفاخحتال( نميبهن .و)هيقلأ و

 ىأ(اذهف)رهاقلادبع خيشلا هركذإك اهيلع فا طتاهاؤةغالبلا انهةحا دل ايدارملاو نيلسرملا نم
 جاتحر يغهسفنب لقتسمىأ (هناذبدرفنم) نآرقلا ىأ (هزاجعا نم عون)ةدحاو هدآىف ركذام نيب عملا
 هفرع نمدنع عقاولا ىفال( قي ةحتلا ىلع)ةغالملا نمدريغ عونا عسب ايري ىأ(هريغل فاضمريغ) هرمأ

 مهضعب هلاقاك انهنيلوقلاب هدارمنارهاظااو قيةحّتلا لع فوطءمرحلاب(نيلوقلا نمح.يكقلاو)
 ىلعامهتمدحاو لكي ىةح ةموهوأ همظن بول _سأوهتغالب عومجم وهىلل-هنآرقلازاجعانانلوقلا
 اذهورشلا قوم نع جراحة داعلا قرا خا مهممالاك ناؤرخ" الا ل امهدحأ ةفاضا نودي هدارغن أو هندح
 لوقلا واتت رممىلادحا قت ربالىتلا هتغالبب راعانابلوقلا نم وقلايدارملا ليقو هقايسنمرداية أوه

 لوقي هولس أو هتغالبل .زا> ءابلوقي نم نا ىف ك شالو تأ .يغملار امخالاو ةفرمدلاك كلذريغب زعم هنأ
 رثك [لاقذاهناهريىف ىثكرزلاةمالعلا هلافاكهنعرظنلا عطق نكمالذا اضدأءانع م رظنلابهنااضنأ
 ةقلت# ماكلاس انج نافاهليصفتب ةطاحالارذعت نك. ةغالبلا ةهجن مزاجعالا نا ىلع نيققحلا
 ليسرلاقاطلازئاحتاو لهسلا بيرقلاعيصفلاولذحلانيصرلا غيلبلا اهنفةتوافتمنايبلاسنارمو
 ةفالب تزاحد_ةواهاند[ثلاءاواهطسوأىناثلاواهال_عألوالاوةدومحنلاهماسقأ هذيذ
 جاتن .ةبوذعلا نال داضتملاك اههودروذعلاوةماخفلا عج طغدلمظتنافةيعش لكن منآرقلا

 ول 2 تكا هلا ستقل و 5 0 ع .لم 0 (نيتراشو)هيلعتفخاذاف

 00 ا سم مفحا جاناك- "هروعرلا نام اج الرع اوكا ةاوتلوقسلا يم ل
 امئاو ةحاصفلاةءاقنمرك ذىذلااذهنارهظالاو ىحدلاهرك ذدنالا قروك ذملا نيب علا ىأ

 ريغ هتاؤب )ل ةتمةخذ فو (درقنم)ن آر قلازاجعاىا(هزاجعا نم عؤن)اهرك ذى بسامماهريغوتآالاهذ_هقةغالسلا ةءاهتو
 هنار ا وهتالماعمو هتادامع ماكحأ نعهئأبن اوهنانسعم نعم رابخا ثيح نم هرأعص ةقلعتملاهءاونأ نمىأ )م ريسغملا ىاضف

 دهولوالان ان عرصتلابامهرك ذب نيذالاىأ(نيلوقلا نمعيصتلا لعو) قيقدتلا له دنعىأ (ىرقحتلا ىلع) هتايبنم و
 زبدتو لمأةفردقلاو ىوقلا قلآخهتضراعم ن ءميفرص هناامهيناثورشبلاةردق نه جرام ابلوغلاوه ىلوالا



 نم ئأةدحوملاحتفو ف اقلارسكب ( سو هيلع اعتهّللا ىل_.هىنلا لبق نم) هلوصو وهروهظرابتءابهلوزنئىأ (نآرقلانوكو)
 مالسااوةالصلاهيلعهنوكو) ةححمايقالوةنغبةماقاىلار قتفيالة هيد ىأ(ةر ورض مولعمه.ىتأ هناو) هلوصح فرطوهبنأصُي
 5.8 1 بنرعلاز>عومرو رض مولعم) هر وسرمدقأب ولو هعضرأءملاملاط ىأ (هنايدحتم

 تي يا يي ل يمل

 ةلردتالمهماهفاوابيناءمفورظوتيب رعلاَةغللاعيمك طيحالموماعنالرمثدلىلعترذعتامئاو ||
 ىعملماح ظفاي مالاكسلا موقيامئاوهلثعاوت أي ىداهتسحأاو ريختيفاهمظنهوجو وابيناعم عيج
 رمسيثيالا ذهو هتاحردىلءالىقرو هلك كلذ ىفومسا هتدج و نآرقلا تلمأتاذافمظان هل طاب دو متاقهيلع
 نم ىلاعملا حصأو 8 اومظنلا 0 أ و اظاقلالا نسحاأح هنالا رديعم راصاماف ريدا لعل ١ ريغل

 قالحالا نساح لادا ثرالاو م وةتلاوةظءلاو م ردحدل اولي الاودي لا ررلاةعاطوديحو تلا ءاعدلا

 را أت الث مهرغ اعدومل# نمىلوأ ال# ىرتثال تيكن هءصوم ىفئثش لك اعضاوابي و ادمن ءرحزلاو

 هلاعدام ُم وزالةدك وم لا هلجتلاو >> الاعماحأ منام زأةلمقتملا ثداو# اياثرنمقيضاملا كك 9 رقلا

 ل_ءقنمنآرقل انوكو)ل->+ و زعمربغل نكعال ون نسحأاقستمر ومالا هذهءاغيساناَكشالو

 ىلا عت لاقهد_:ءنمىأماللاو د د>وملاءامل اعدفو فاعل رم مسوهيلع ىلا عت هلا ىل-ك ىنلا

 ادكيىلل,ةاللاقيفةازا للا ىأةلباةما ىلع:ردقلاو ةوةللراعتس ونيعظهمك|بقاورفك نيذللا

 2 رعلازدع)ا دك ) وزهلقن ىلع عادلا رش ولو رتاود( رو رض مولعم) لس وهيلعىلاعت هللا ىلصهمالك

 مل وهيلعىلا عت هللا لص (هنوك ا 1 ) وز همه دهاشملا ةرورمض مولعم) لم ؛ىأ (هءناينالا نع

 َّق (هتحاصف ىف هنوك زادك(و) هلمهعامسل(ةرورضمولعم) هل ةءنادثالا مممامل اطىأ(هنايدحتما ِ

 ةداعلاعل ام ىأةداعالاه دراج ه_.قنكمملا ف ردظا انسدسلاهيدشتبةيعس ةراعمساو :رأ| عمم هيدي

 نيملاعللةرورض مول_عم)وا دعتوهزوا<اذا فصلا قرخ موق نم مصل امهمالك قنرعلا ءاوعؤ

 مهممسباطدقوهتضراعم نعمهزحعلا4فةيضتقملا امتاماقمواهءاونأىأ(ةغالبل ١ هوجووةحاصقلاب

 ةراشالا مساوزاجءالاىأ (كلذ إع) مجعلاو نب دلوااكمزاجءاة فرع نإ ىوملاةءلبحلا اصلا لهأ
 نع) اودحت اذارشنلا مالك نمسل هناوهزاح ءال(اهاهأ ن من ركسنملا زجعد) ريمسطلا ماةممتاو

 ىدعع راص 35 :رعملا نهلاعدف ١ لصالاق ره( فا رثعأ 9 ردع قاعةمنع وهل «نايقالا و( ه2 طراعم

 (هّدغالي زاجغاب) ريمضلا ماقمرهاللا ةماقا نهزجءعملاهللا مالك هنأب( نب رقملا) هاوقفدوذرعامرارقالا :
 نمد رهظأ هد صنف اماذ-هقاعتوهقسل اهءاع ل غزمالا ةفش تيدي ١ وقرنْنأنع مه ريخل وم

 هتفاضاب ةفرعم أدّبملاو هد لعرد صمريخْك .هةنزب ل ءوأد ديم ليس هلوقوةرباكمهراكناو سمُشلا
 علاق م مامكهنم بجعل طبخاذه ىثاو بايرالوةراشالا مسالهتفاضابرب# اوةلوصوم ا ل

 ىأكلذلال_هأسل نم مع ليسىأ» ريم رخآىلا رجعت و هل ]وءةمكلذ وهل اوص وما نمنغلدي دور

 ةمالع 2 5 ءعيماللان وكسو نيعل ١ تفي مءنامحل و هتمسدعأوو 1 1ىلازدعي وه وةداعللاوراخهن 0

 مولغمللوأ ل وهجأل بم ضاملعذملءلدقو ردقعقلعتفزجعد و !ءأوهف تق شن اذاهتفش تهلع نم
 رظنلا ةءمأىأ(تلماتاذاتن أو) لا ةفه_مدقاما عض وم سا تانآرك ذم هلىعادال طءاختوهو

 ءاهسلااذاىلاعت هلوقدع لهده عمري دقت لعن ل ءافكتاو م[ هقالاتراتستوك قطر
 نمهسيق عد وأامو (ةايحصاصقل اق م! اوىلاعت هل وة ةيمسالال# ا ىلعاف وةدانعتمنا لاخلا

 هب نيدحملاىأ (هءناينالان ع

 مولعمهنم زقند ىحوملا

 ىأ (هنوكو) ةرورض
 ىأ(هتحاصفىف)نآرقلا
 ةهداعالاو راخ) هنعالب 9

 (ما عالة رورش وول عم
 ةخسنفوماللارسكب
 ءاملعلل ىأنمماعلا ةحرك

 اهتاماتا ىأ (ةغالبلا
 نملودسو)ةي_ضتقملا

 نمىأ(اهلهأن مرسل

 ةءاصلانونفبةفرعملا
 ملع)ة-ءالبلاو وحوو

 ىو نيعلارسسكب (كلذ
 ىكاملا ةغيصد ةخسن

 الو هج ل -يقوامومل عم
 وهىألوعلاوه لوالاو
 ْق نارقاوك 2

 ةتالعلاو
 زجعب)ةداعللاور اخو زجعم

 'هنوكل ىأ (نب ركسنملا
 نم) ىلاعتهّللامالك

 هكضراغم نمماهلهأ

 ئأ (نيرمالا فارتعاو

 ىَثلا

 قارتعا(و)همالك هنوكبأ| |
 نيلئاقلا ىأ(نب رخقملا)

 (همغالب زاجعاي) هنأ رثقأب

 هتضقانمن ءمملىأ
 بطاخناابيأىأ(تنأو)
 نم ىأ (تامأئاذا)
 ىقر-هابلازاحالا ةهج

 هيقام عم بديرتلاعئاو روبيكرتلاعئادب نمءيف عدوملاىأ(ةاي- صاصقلا ىف ريغلو ىأ (ى.لويىلاعتهلوق) رهاظلا زاجعالا
 ةغالبلا نمو افافرطةاي2|توقموهىذلا لّّْملا لم ةءارغلا نموةايحلاو صاصقل امهو نيلباةتمنييةعمزبب ةقباطملا نم
 هسقن ىدأ هن اكفهبحاص لق ن عهعدرملا هاعددنم نصّ قا لتقاذا هنا ٍلعاذا ناسنالا ناو ريثك ى نعمل نمض مريس ظفلن ىلأ ثيح
 يقةبيطلا ةأياةدابزنمصاصقلا فان عممهةايح صاصقلا نوكيةاضعب مهضعد رسانلا لّدق نمريثك صاصقلاب عفتريفهريغو



 ' قو ظحللر فنملا ظفللاراركن مد_عويفاعلا ةرثكوىفابملاةلةىفلّدقلل نال قانا وهومسهدنعز>- و ممالك نمىلوأو هوئرخحالا
 .داسفوةثفل_ةذابيفةنتغلابدس نوكيا رذاةاباعماب ل ثقل ا ىناط منوه 6 ايحال بدسل ءامالا ىععيىذلا صاصقلانا ىلا ءامالا

 بدسو برس وبهللان مم ىأ(توفالذ) مهكالهتق هدأ لع وأمهتو هدنعىأ (او ءزذذا ىرتولو) بصخلاب( هلوقو) ةعاج
 اميأ ةىلار دبع دي ءةرام 1 اهعطب ىلاضرالار_هطظ نم ىأ( بد رةناكمنماوذخأو) سد رع

 هيلا كذاب وأتانسلا(ن_حأىه) ىتل اةنسلابىأ(ىتلاب)تانئاكلا نمل يلاءاسأ نم ةٌددسى أ (عفداىلاعت هلوقو)
 لود ات وادم عمت 1 ولن ىذلاذن)تا ا ا نممءاهعفدنكيامو ذعلاوربصلاو لحن نمار اعلاىف قالخالا نس>أ

 قيقر بيرق قيدصىأ (مج
 ىعل (هنالا) ىدفأ

 صقنىأءاملا ضنغو

 لالهرعأ ىأر مالا ىغتو

 ءامسالا ءااوءادعالا

 ترقم_ءاىأت وتساو

 ىدوحلا ىل-ءةئيقسلا

 مالا وأ دوم ابل بج
 تجررشاءارمكر هنا ىور

 دعي اهو طبقو
 رشاع هيلعاه :رارقتشا

 راصقهماصو مرغارهش

 موقللاد_هد ل_,قوةكس

 م-فةطاك اله ىأنب ااذلا

 َّق ةدابعلااوهطونيد

 ءادنؤو اهةضومريغ

 | حم ءام_لاو صرالا

 ءالقعاا نماتسلا ههنا

 تما مف لانا
 ثوح هتردق ر-هاقو
 اه-ممم دب رام انداقنا

 ىحام امادعاوادادا
 امْمُهىلاعتو هناح.س هللا
00 
 لاق اهركوأ اعوطايشث_ا

 هتاكشم نمةعطاسلا زاجعالاراونأو زاكنالا ف ئاطل عم ,ءاورلاو عئادبلا
 ىأ (ىلف[ءامسانو) ىقشناى ىأ (لءام جلب | ضرأ ا. ل .ةوهلوقو) كيلا

 ١ ةعاصقلاق دقو رع
 وهىذلا لثعلال- مد ن ارعالاك ع -.دبلا يدين معيل علمت ةشاامو 3و دذلا قتال تار ةوالدو

 زحوأو هو هلدقب موي نمدأ كارد نا كفن 2ك: 2م ص هوا لتقاذاهنا لعن منالاملافرظ ةايحلادض

 قفهيفيالاقلطم ل ةقلاورار 5 نمهدقام عمل دلل أ :ألثعلامهوقوهو رت قم ساورحاع

 فاعلا حو رش غن ةربثك د ئاوذو مالك هيف :واملط نوكر دق لئقلاذادار ما ىعملا < رصنت صاصقتا

 هلوقف) بدالاءوسة سات ن مهم ماا ريعتلا ىلع لدتةر 1

 ناك منماوذحناوتوفالف) رد. موه فوأدوبقلا نم مهثعب نموأل جالا لولحنم(او ءزفذاىرتولو
 ءاي'الاهذهىف اهميأقىلاردءءاردك نموأرانلا ىلا فةوملا نموأ اهتطب ىلا ضزالار هظن مىأ(بن رق
 ( نس يجى عفدا) ىلاعت( هلوقو) ةريصد هل نمهقرعنأم ظاعلالاد ب وذعوةغالملاو هز رادالا نم

 0 نتا نسحا وأ نسخ ىش لكن م نسخ هىتلاةنسكلا تي ءلاءاسأ نهةٌديس ع داىأ

 لوععم كل دعرادالا ن نمةن”الاهل_هىفام رظنان ةغلامللهنع لدعو نسح ىعي نسحأ ناب لوقلاىلا

 اذ .هو قال_الا مراكموة-غلاب 5 نمهنمذتامو ىنءملا فطاو نسحلا عفديالهنالةثد كاوهو عقدا

 ماقللة ا سانملا يد وةيلس مكس ةكيسلارك ذىطقوهلعقءىسملا ا نهىلا نس> أ مهوقك

 كءامىلبا ضرأاليقو) ىلاعت( هلوةو) هلوقنمب وادب ةمسانملا فاك-:و ل“ :أسلا عفد نم ايفا

 هنازاحالاعمهزجعملا ةغالبلا نهدي . الا هذه ىو لد اطربغ نم فاك-:وىل- اركودي عمت .:( ىجلقأ امسانو

 دارأا ملام هدايقنالهتما'عو هنردةرهامل ل-هثك ”ءهينو مودأعع امله را وءالعلا اىدانسإك اهادان

 اهوذولا مالا عالقالاو فافجالةراعتاعابلاوهرمآ ةوطسنمارذحلاءةماللردابملا ع-يطملار وأملاك
 ىدولا ىلع توةباورمالا ىذقوءاملا صرغواهماعر(ةم'الا) حافلا ح رشفة دفمرخأ[ ف ئاطا

 ىأ (هنئذيانذخأ) نب سدكمملا ع نمهلبةركذنء(لاك-ذ)ىلاعت( ا 1 ا

 اكلموأ ةريغصلا راج ىهوءامصح | يف ةقصاعاحت رىأ(ا ايصاحه.لعاتل م رن ممهمك) ه ا :.ةاع

 هش نم مهمو اهماعو ( / ”الا) مال بلاو ةالصلا<4_.لع طول موقمهواسب م-هامر

 قاثلا او ني >مودو- م وةلوالاوامةر- غأنمم-مْمم وص رالاهناتمت سد نمم-ممم هو ةح._صلا

٠. 
0-0 25-7 

 1 لا 112 2 1 يو ا ا اكل ا سلا لش ل اش را مالا كميل نسح ولي_صغتل اولاجالاةغالءلاهوج ون هن الافونوعرقو جون موق لاا ونوراق

 .مظنلاو ا 4 ادامق“ اوهرمالالا ١ ما|نيعئاط انهت[
 م صعبرك ذ دثدح ىحدل 'ح رش كيلعت للا ىفدن" الادذهم قاع امللي_صقت ثدرأ ناو هتوط سن مةئاخمرهتماظع نمةداهم

 مهممأىلاءايد' :الاانلاسراسيةءىأ (الكف ىلاعت هلوقو)ابيقتءعدوأ ىلا كلا عددب واهيناعمةفاطاو اهيناممنسح نما قلعت
 ىأ (امصاحهيلعانلس رأن ممهف) هن ردح .ون ىلا هعودج رمدعو» درغك ىلبعم را 0 هانيقاع(هبنذبانذخأ) مهتمالكا معمم كس و

 نوراقوذو ضرالا هبانقسخ نم مهمو ند مودوع مهو ةدءيضلا هتذخأ نم ممواهماسك(هن" الا) طول موقمهوءأ. صح ه.فاعصاءادعر

 هموف منو ءرخوح ون موق مهوأنقر غأ نم مهو



 2 انارثأس نمكأ(ى الازم) رك ذاع هأع ثاىأل اق ههارشأ هىحدلا لص أقف و ودهن” الاهذهلاثما ىأبصنلاء(اههابشاو)

 اذاباوج(تققح) ماسدالزاجعاو ماريالزا نم لحوهامبىأنآرقلا رك[ تلمأت اذا لب وىأ(نآرقلارثك أل ب)نآرقلا
 نس>و)اهراشاةني زاهر كام ىأ(اهترابغةجاسدواهيناعمةرثكو )ابن ابمىأ( اهظافل أ زاحنا نم هتندبام) تف :رمعاتلا

 كلف (اهملكموالثوإا بام يفرفانتري غنم ىأ (اهفورحفيلأت
 يي

 ىهاضبامىأ (اههابشأو) ئارلاماج_بالاوزا الاورام عالل ىضمنملاوحابمالعالاو مظنلاو
 بوصنموهو عج مساوأةهلكو ماككى جس ذجمسا(ى'الانم)زاالاءرج و ءةغالبلا فرك ذام]|

 زاجعالا نمءوجوىلاريشمةصوص تابآ قرص :بالهنالانا يب برضا مثتامأ:لو عمم ىلع فوطدم
 ةرثكو اهظاغلأز اا نمإاغن 1كل(هتنيامتققح) هلوقاذاباوجو (نآرقلار ثك ألب) لاقفابيف
 رب وهل رب رملا ن مع ونجاسيدلا ىنعمل_ق(امترامعةجاسد) ف ئاطا( و) ىثاقدو فئاطا عم( اهينانعم
 نولوةىفلاةأك مج اهيةديزابس دوإ_صاف ب رعمهناليقو جالمهلابكرب وجا. دلا سدا: نالفلاقي

 نوص«»نالفو ضاي رلاوتايذاابايزاذا ضرالا رطملا جيداولاةفريعم_سا مث جناوق ضارعالا نموهو
 جاد ميماوحلاو هلوالتدم_صقلاو باتكسلا ةجايددذخأ هنموا مذ: نهدضيف وهادخ ىأ اجا

 توم_ثةيل يخت ةم:كمةراعتسا هرفف هترابعن حدارملافئراقلا اهيف عترب ىتلاهضاير ىأن آرقلا
 |ثمد (اهفورح ف دلأت نس> ولما هنىبك متاينل اوضاررلا ىنعمجاسدلا هلت دثأو ىمح<ةرابعلا

 ةبالمومال:لاقيفءابل د دقوةزمهلا (اهتاماكمءالث) نسح( و) لقثلاو رفانتا| نمةملاس تناك
 موللا نم ةل-ءامممةموالملانالواولابةزمملا عمر نمأطخوهفاواواسهلادءااماو ةسةفاوموةبسانمىأ
 تخحتناو) تاملكر فانتو فيلا” ىفءّضالو درقعت هرق سدل ىعب نأ واولابهل زيت دا صعب ةءارعق

 الوصفو) از وه” هيلع دءاملءعجوةزب رغد اوقوةريثك ناعمابيقىأ( ةريثك الجاهنمةظفل لك
 | امهندي رباغو ريثكلا |ملاوالصقالصف مالاكلا لءجلاةيامك مالك لا نساك نمةريثك اعاونأى أ (ةجأأ

 رخز نمرخاوزلاراحذلاك ةريثك امولعىأ ةلمهمءار م نيتمجعمءاخوءارب (رخاوزامولعو) هلوقك اننقت
 ةراعت_ساو اغيابابيدشت نوكي ناز وحيو يلب ياتو ةينكمهيففهجاومأ تعفتراو هؤام رثك اذار حبلا
 ل الم) هلهجوال بسانالله ذي ونت نمخسذلا ضهدىفامو فرصلا نمعونمرخاو زو حرصم
 لوهجلل ءاذملاب(اهممد ةّدساام صعب نم) نونقلا نمهريغوري_سقتلا هتك ت'التما ىأ (نواودلا

 ناويد عجب واودو ىرتام كدت نا لق رح ءلادةنل رتاملك ادا دمرحبلا ناكول فت ىاعت
 تاطبنتسملا ىف) نيفنصملاوةئالا مالك ىأ (تالاقملات رثكو )هيلع ملاكا مدقت دقو باثكللاوهو
 ظءتعسا موق نموهوةيمازتلالا تالاللاوةراشالا قد رطد ةجرخ: لا ماكح الاو ىناعملا ف ىأ (اهنع

 نآرتل !ىأ( وهم ريغ طءلتم|امواكرم هيلع لداموهديقةسااةهجرختسا اذارشيلا نمءاملا

 درس ند هراعم_سمهئانن قاف ل ذىأ(لا اوطااصصقلاد رممف) هلبتاعه تت رىخا رتل مثيهفطعو

 فلاوسلان و رةلابدارااوةصقعج ص ضقلا لع فوطعم(ىااوسلا نورقلارأبخاو)هجسنل عردلا
 هل-هأدإ رااو ايةقفاثع نامزلا نءةدمن رقلاومدقت ىعمي فاس نمدومتاا ردع ىلع ةمدةنملاممألا

 اهرك ذدن رأاذااهوطلاهنا ىأرامخالاو صقل ةفص (مالك لا اهدنعءادصقلا ةداعؤ فءض ىللا)

 ' )انيك باك هن والو هريصح نكميالهلك-ف4.- ضءداه الماذاوهمهف تسعه لع 2 اءلك هذخأىأ

 اهتاماكقذاونىأ رسمك حقب

 اهتاماغمىف اهيسانتو
 فوم دتو ىكدلالاق

 هاب رنصتق 5 وال ةروه

 ةقئاوملا ىأةءالملا نم
 ى ىور امو اواوال
 فيرحاناهمثددلا

 ةموالللا نالهل لصأال
 مودللا نم 5 عاقم

 رم
 عموما رثمملا ىزقك
 الافرعبال ىلالادعب
 اياد اول
 دعن ةهباشملا ضورع
 هب ةريعالف فديفختلا

 فيفى قةحائالصأ
 تخحناو) اهناثماوءاثر ]

 نمىأ (اهنمةظفل لك
 نمىأ( ال_ج) اهين أمم

 ةلمغلا مالاكلا لج

 اهدناعمنمىأ(ةريثك )
 ةريزغىأ (ةجالوصفو)
 ةمماالوضفلا نعم
 أمولعو)ةماللارومالاو
 مام ىنال ( رخاوز

 لاقاك رخاو-ذ ةرثكلا

 نآرقلا قمل |عيج

 ن 5

 لاحرلا ماهذا هنعرصات5
 الواوب رشاو اولك ىلاعت هلوق ىهدبآف صن ىفهلك لاقف بطلا لءنمىلاعت هللا باتك ىنامءاملعلا ضءد نمءامكلا ضعد لثسدقو

 ترثكو) ءؤاصحارسباممىأ(اممديفةساام ضع نم) رتافدلا ىأ(نب واودلاتءلم) تقطن قاب وتةدص لاهفاوفرست
 اهداراىف ىأ(لاوطلا ص هةلادرءىف) مركلانآرقلاىأ أد ةبم(وهمث )هؤاصقتسا نكمالام ىأ (اهتعتاطبنتسملا قتالاقملا
 (مااكلا اهد_ةءءاحصقلاةداعف) زح»ع ىأ(فعضب ىتلا)ةيل اوتموداوسلا اهاهأىأ(فلاو لانو رقلارابخا و) ةسعياتتم

 افوطايأ



 .زنيدثلترهاب ةحد 1 رك ذتاىأ(هامأن1)ةرهاظةمالعىا ادئرملا ربخ (هنآ )اف وضُو 2 رش هدا رادتعىأ(نايبلاءامت هذ وز

 ايساننوىأ (هدرس ماتلاو) ههارع مل. ص وهماقمس درت ف( صعب هضعد )همالاك ءازجا طابتراةهجنمىأ(مالكلا طيرنم)

 ىأ(ههوجوفص اننو)» دعبامهلمقام

 اذا اوةصانت مفوةنم
 اضع مه ضعي فصنأ

 ةاله ظل نم

 ىأ(اهفوط ىلع سو
 اهر ردىل-عّولمث كلا

 ناب نماهررغو
 مث) اهلوصفوابباونأ
 تر ركتىأ(تدد رثاذا

 فاقلا رسكب(هصصق)

 نقلك ماع
 2 بمن ارت
 هلو نم داقتس مك صق

 ضف نودع لاك

 ص هقلا نسحأ كءلع

 عج مهوب اك سلو
 تل مد هان

 ازاكل"ىأ (تارابعلا

 اهنايبىف اننقيوابانطاو
 (امهنع) اناطخ 1 دع

 ةضقلا كلت نعىأ

 (اهددرت ةرثك ىلع)
 اهدادرت ةرثك عموأ

 ىح) اهراركسو

 (ةدسحاو لك داكن
 صصقلا نسم ىأ
 ءانلا مذ (ىضن)
 اققحم نيا رسكو

 بهذ ىأ القثم وأ

 عمش ملا رطاخ 4

 ىق) لمأتملا و صملا

 بارع ىفىأ (نايبلا
 هناث بقانمو هنأيب

 (ارتي-حاص) صصقلا نم

 000000000000 ااا 2 ا ا 222222222222222 جا

 ةدئأف هديفت الاهملعت الن اا فاجاواهئاد !نءاهةطن فعض وأبتب اكح حيصفلا ىلع تع هدراهمامتب

 تارركمه .ةنابنآرةلا فنينعاطلا ضب هلاقاعباو<ل ا ىلا ةراشا| ذهواهرب رك-ةو(اهديدرت نم

 ظحذ أ ىفرن الا فصنااهماللكن اك هنوةقناعتوهدورض قفاوت 2-5

 ىأ(نايبلاءامسهذيو) ه!هتراكح ةقباطم نععيصةلازجعب حيراخلا ىفعقاو هنادارملا سلو اهدتعي

 ىناعملاحاضنا ناوبل اوهطابسرارك<الوهماظن قش و هتاملك ب سان الدق هلوطا هنالدت_سدحو هعتور

 || لءأت ن1 ةنببةمالءىأ (هلمأتادمآ ) هلق ىذلاكر د-ةمدئاعهيغفةإ_صلا فعضي ىلع فرطغموهو

 مدقمربخر ورغاوراحلاورخؤمأدةيموأو هوهىذلا ًادةءمللاربخةيآورابخالاو صصقلاهدرسوهمظن

 قدح هلم نأ ةءآددصقدرسؤوهىذلاريمّصلا ماعمة-ءاقلا ماللاو فلالا طبارلاووهربخة او

 ىلعتلادةنآهنوكرهظ ىأرد_ةعقاعتموأ ةيئايب نمودن "الفص (مالاك-لا طبر نم) هلوقولمأتلا
 | هياغولا هلا زجانوك نمىأ مالك ل نملدب رملاب (ضءببهضعب) مالكا طابثرأنمهزاجعا
 ةدورسسملا هتاملك ةيسانمىأءايل اوةزمغلاب(هدرس مامَلاو) امتار ةطبنرمةملك لك ناك ىتحبسانتلا
 ( ههوج و فصانت و )اهغيلأت ن س>واوتحاصف عم ص ءقاهضعب لخادلا عردلا قاحك ةعبامللاىأ
 لاقي فاصنالاو ةفصنلا نمل ان: فصاذنو ةيانكملاوةراعّدسالا نمهّتغالب عاونا ودولاب دارملا
 هقرعتال ىذلا مالكا غ.يلب نموهو صعد نعاه_ضعد نسح صقنيالىأ كاك هواضعأ

 رعاشلا لاقل ماكل ىف ىلاعتهللاهجردربملاهيلاراشأ[ك ةيب رعلا ّةوالح قاذ نمالا
 لوالا سدمملا ىلا سما ضرغ © اههج وفصانتىلاتضرعالل

 || هذ_هرباغت مد_عنط نمواغصنذخأتو اقصنهيطعتّك ناك اهو وداساوملا فاصنالا ىنعم لصأو

 ا تف رتسج ءأ ىلع ىلاعتهتلااهصة(ا فوط ىلع مال _كاوةالصل هيلع فس .ودصقك )مهودقف قاعملا

 ىلعددرتي نالفم_هوقنمنآرقلا ىفةروك ذملا (هتصق) تررك اذا ىأ(تددرتاذا مث جهنعضوأو
 مهضعب لوةكهيلا ناينالارثكيناك اذانالف

 ملىتبحذ « ميحةداب زرثك ألتنكنا
 ىف ترك دف (اهنع تارايعلا تقلدخا) دقذا الئ اراركت سلنآرقلا صصةنمررك امىأ
 ناو ااقلالاو مظنلاةفاتخمتارابعب تيكحو رخ*الا ناكمملا ربغالثم هل ترض ىنعم ناكم لك
 نماذ_هواهعريمّض نملاحر وو راو راح اواهراركتو (اهددرثةرثك ىلع) اد_>اوىنعملاناك

 املو هد-هقىلع هيرحد < ثاقدل و هأتام هنا ىلا هت هللا ه- جر دامع نبانع يدع واهلئاوذ ردو مظع

 هنوكو مدر ثك . هني زعل ةرابعد_عب لفه -ةيزعتا سانا ماق مظع ل فكتىف هتزانج ىلع اوم _ص

 ةرركلا صصقلا نم(ةدحاو لك داك: ىتح)ه غالب نم نو رضأحلا بجعت ى>ملأو نزح ةلاحف
 لأ نالثلذ لبق رك ذا ق._سواون الااهعمساءاهنأاك اهعماسن | ىندن (اهتيحاصنايملا ىف ىدذت)
 أ ةرباغملاةرابعلل اميظعاظحاهعمس ندد ةورخأ د ئاوفديغت ماقملاةيسانمو قايلا وىلوالا ريغ ةرابعلا
 صانتو)ةقيقح سنت ملاهنالداكب معو اهمدقتال

 تاماقملارابتءاباممتواغتل(|متاباةمدجو نسل ف ف
1 

 سولار وغنالو) ليئارسا نب عممال_لاوةال_صلام_مملع ىموموءاوحو مدآ ةصقكابيفةيكحلا

 ددرتر يغب

 (ابلباةمدج ول: رهابتلباةملاحاهتعلاطم نحىف ىأ( نسحلا ىف) ى احتوىأداصلاريسكو ءانلا مذد( ف صاخو) اهترياظن ىأ
 اه برع دادعت واه 7 ركل عامسنمةسفنلا س وعلل رفشالو يأ (اهديد درت نم س وغنلل أر وقئالو)ءابلا مسك



 دارؤارهداءل ىحندلا ل_صأ ف عقو وأهل ,ةاملاونم ىلع صصقلل يمضلاواهر ركل ىأ ما( مضن(اهداعمإ) د حأن ءىأ(ها داعمالو)
 ىطانشلا لاك هنا لصا او نآرقلا ىألاة رك ذملا ريمضتا
 عوضت, هترركامك اوه *« ةركذناانل نامعنرك ذدعأ هريغلافأكو
 ميقس عبط هل نمىلاال ماسبلةس اصلا ةبسنلاباذهنكلو
 زاجعاعاونأ طضدوجونمى(هزاعانمىاثلاهجولا) ه(لصف)#

 نآرقلاىفداعملار ركملاعابطلا ىداعتالىأ (اهداعم ةاداعمالو) يللا عبطلار فني امتوهوةريثك
 فرطل سن 2وركذا!حيلهيفو « تاداوملاةاذاعم سوفنلا عبط © رعاشلا لاوأكدصصقن م
 نول_تالاو بيدعل اهظتةروصوزاعانم)نآر قلازاعاهوجونم «(ىفاثلاه_جولا لصقل
 ه-هي رطوهمظن رابتعاباز_هوءرئاعمةماذنو هترامع5_ةاثرولاةروصااوبولسالا,راشأ(بيرغلا
 ىرقمهتاروا ةومجتداعناك امام ةريغالو سال لاالو رعثلاهبشبالةسغرلا عمهنافامقدراولا
 ماثتلاوهفيلأتن >حناللوالل عجار ىنءملاسهنالقامل حما اذهبوهدئاو ءدئاوكعامسالا
 هلوقنالالت !ةهنع هزثم(برعلا مالك ب يلاسال غلاغلا) هلوقنا لية نافهمظن:روضل عجارهماك
 زاجعالان املا ةراثاهمللك و عونلاو نفلاوهوبولسأ عج بيلاسالاو ىسمتنا هانععةداعلل قراخلا
 بسح ىلع ىفاعإ ا ىنوتمظالارهاتلا د_.علاو ظفللا نود مظنلاب رععاذلو ظاقلالا ىلعهرادم سل
 جهانمو) قفتاام يك ضعبلاه_ضغدمذوقطنلا ىفاهيلاوتالمالك-لا ا غي ىتلا ضارغالا
 ىأقنرطلا وهوجممعجاهح هانا فل اخم ىأ ب يلاسأ ىل_عفوطعمر ور-< (اهرثن واهملظذ

 ىأ ماظن ةث_ص(هيلعءاحىذلا) اهريغوسطانمر وثنملاالو رعكاو هو موظنملامهمالكهمشال
 تفقوو) رشدلا مالكه مشبالىذلا بيجعلاه.ولسأ ىلءادراو ىلاعت هللا دنع ن ميلعءاح ىذلا مظنلا
 ىذلامالاكلارشآ و هو عطقم عج عطاقملاو هتابأ ةخن ىفونآ قل اريمضل فاضمةنآ ع ج(هبآعيطاقم
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 ى_هءوهوئراتلاوهامنا ف قاولاو ىزاحابملا ف قولادان_-اوايف6وأا مانا قوٌئراقلا هلع قي ١

 ضع قو(هسيلاهتاملك لصاوةتمتئاو) للا ىلع فوطءموهوىلا.هادعازإو تاصو وتبتنا
 اهوكوو در قفلا نمد :ريخالاةملك-|| ىه وةل صاف عج ل_صا اوقلا وهيلعدنأ !اطمتغق ووخسنلا

 هلوتللصاوفلاقيائاو عجسهنانآرقلا قلاةبالاولاهرخآ ىلافاضمرب»_ةتبل ودول ريمضلاو
 هترترواعو هتغالب ىف هلئاكأ( هلريظهدعبالو لبق) غلب مالك عمت /ىأ(دجوتو) هنابآ تلصف

 ةغالبلاوةلازلا فدوبشاممالاكب قأي ناب (هنمئثةلئامدحأ) ردقو(عاطتساالو)هيولسأةبارغو
 م-ةطوقىف مم ذك, مزاج عارو هظو ف ارتعالا نم مهعنمدانعلاوةريحا ىفاوعقوف(مهوقعهيفتراحلو)

 ماللاوةلمهملالادلا حقب (مهمالح أ هنوددهيش 4 دتو) ع.بطلا هلبقيالا مدوحنوأر ح_توأ ىرتقمهنأ

 5 :ريسحلا وهو هلولا نما دلالدب وا اوت وهح سن قوهل-ةاموهقهناثةقت رريحتو تشهد ىأ ةددشملا

 ىنعع هنودوه.اهذىلا هتريح نم ىقرت ن وكي ةىولا نمىلةءلا باهذب هلدتلارصة. نان س>الاواضدأ
 ناعمدلو لّثءلا ىن_همب وهو ل-عجمالحالاو كنود نمةناطبا ءذختنالىلاعت هلوقىف (كهتازنم خا لام

 لى( هلثمىلا اود ةجيلو) هيف يكف هنملقأوهاميفتريكذا هلا لصت ل مهو عنا ىنسعت رخأ ||
 كحل دال نك + 1

 المك هيفدادزي .دادرتو * هثيدحلءال رسل ريخو

 ال(ن حول اهمظنةروص)نآرقلا

 بيك رثلا عتاد نعديف
 بدترتسلا عئاورو

 ةرمهلا مضي (بواسالاو)
 ب رغلا) نغلا ءاللاو

 لوقينأب سانملاناكو

 بي رسغلاهروأ#سأو
 هتيارغىأ(فلاخا)
 ةياغو هةحاصفتماهنعم
 مالك ب يلاسالإ غالب
 عد واالىأ (برسعلا

 ناسلا قئاقدنم همق

 نسحونافرعلا ىئاق>و

 هراشقالا تطل وةراعلا
 ةقاا تك ل مالو

 جهاستمول سدترتسلا
 قدرط ىأ (اهمظذ

 نيبلا حضاولا اهينايم
 ىأ(اه رس و)زاهلهأدنع

 اهريغو لثاسرواءطخ

 لزنعأ (ءيلءاجذلا)
 ءامعانآرقلاهةئوىلع
 وهامتاهتعاوزجعامناب
 نيعنم م وظنم مالك

 هتمم-عمالك مظنيام

 ارا ناار

 د_ذعنمهياعل رتموه

 انهىحلدلال_.مأ قدي ز واما ىالتخابن ل اوىفاكلاو ماتلا نماها داوف فوقورخاوأ ىأ( هنآ عطاقم تغقوو) مظعل |هنلا
 ى-صوالو كردي. ة حالا اجءالاذاةرايعلاهزادعاهنك ىف صو نعترصقىذلا تب رغلا يولسالا ىلع ىألاتةهيلع ظل
 ىأ (هلريظن).دعبدجو.نارو هةيالو ىأ (هدعبالو) ةمدقتملا تكلا نمىأ (هلبقدج وبل و هيلا هناملك ل صاوف تبتناو) ةراشالاب
 هيفتراحلب)هتغالب ةماقنو هتحاصفةلارحم ىأ (هنمْئث ةلئامدحأ عاطت_باالو) ىناعملاقنوروىفابملا نسح هلم موههيدش
 قم عمو وهفىأ (مهمالحأ):دنعىأ (هنود) ت شهدنا ىأواولاب .وتةخسذىقوةلءهملالادلاب( تهدتو)تريكت ىأ (مهوقع

 ك ههجثن اما ىلا ىأ( هلثمىلا اودتهيلو)هريب دتومر وصن



 ةعاونَأو رع دشلا روحت نموهوىازءرخ# ىفو ماوءارلا حتشب ( ٌرَجر وأ )اه3>أىف ىأ ( عجسوا ماثوأرثث نم مههللاكس؛جىف)
 ىازلا حتفب خس ذلا ضعي ف طبطو صيصخ د غب اميمعت نوكي لوالا ىلعو ( رعشوأ) هلوق,ه لع ف طعاذلوأ رعشىم المل و
 ءاردرخ [ىف مل نوكسو
 ديلولا مسوه.اعملاعت

 دلاو وهو (ةريسغملا نا

 هنعملاعت هللا ىذر دلاخ

 ةلعلدش دىلعكإه نكد

 ه-يلعءأرقو) هئيقنإ

 لي دش (فر نآرسقلا

 هعامس رمثأن ىأفاقلا

 وبأههاخ) هيلعىاأامل

 ةيخأنباوهو (لهج
 هم رىأ(هيلعا ركسنم)

 ةخ_سىو (لاق)هندل

 ىم)رعشلا عاونابىأ
 لوةيىذلاهبثنامهللاو
 نمىأ( ده نمأم 3

 هربخ ىو ) رعشأ | سفح
 امديلولاز ءى أ ل

 نياز-عويبلاهاور
 اسيرقعجنيح) اع
 ىأ(مسوملار وضح دنع

 حتفب وهو هل هأ دورو برق

 ىمسمهع احلا مسوه

 هك ملعمهنالكلذد

 رود نا خفي و هرم
 ناكملاونامزللامشأ
 لوالار_هاظلاو ىسثنا

 هد و( لاقو) لمأ:ف
 )ب رعلادوقونأ) لاقف

 مو-ةلاوهودقو ع

 5 اهحرش ف ءانبب كهتحصلةردلا ف ىرب رحئاراكنا ةربعالو ب غارلا لاقاك مهريبدنو مهءارآ ةدابأا نودربو نوعمشكت

 هللا ىنصهمالك عمساملو) ةةحالالاوةقباسلا نيب ةيسانملامدعل فيحصتهنارهاظلاو 20

 ىذلا (مهمزلك سنجىف) ه:مبرق وأهلا عئشدنايتالاىلءاوزدقي لو مهئاحصق نمد أوعمسا
 وأ) رقفل اودئاصقلان «(ماظنوأ) لئاسرلاو بط لاك (رثننم) هيرشبلا مهاوق هنو هيلع نورد
 رثنلا نمةريخالا تاماكل !ىلعواذ_ه عوج ىلء قطب وهو موظنملاريغىن قا مالاكلاو هو( عجس
 ركذلامدرفأو فورعمرعشلا نم ع ونوهو( زحروأ )هيف مئاولا ىذاوتلا سغنو هين اينالا ىلع قلطيو
 هصخ مسايدرفأ مالاكلا نمالقمماعوندءفادحا وارث رمهمازتلا مدع هفالخ هنالمظنلا ىف هلوخد عم
 عمر ركمهنالن سحأن اكهركذيملول( رعشوأ )ا رعاشألاز جار هلا ىمسىتحرعشلا نممهضعبهدغنملو
 نمنإكودلاخونأهناوهظمض مدت( ةريغملانيديلولا إ_سوهيلعىلاعت هللا ىب دهمالك ع مسا و) مظنلا
 ىلاعت هللا ىذر دلاخددلو مساورمأيك مالسسال اى هدبيلهللاناالا مهئاد صفو مهثالعو شا رقديدانص
 نآرقلا ضءد ملوهيلعىلاعت هللا لصدنلالوسريلولا عمسأى أ (نآرقلاهياعأر قو )هللا فيسهمع
 نءهي ز وجه 5ةظاغلاد_طةقرلا ل-صأو مالسالاوه.فا رمعالا ىلا هعيطل امو هباق( قر) ههالساءاحر
 ىل رغملاديعس نيا لاهارك ليملاو ةعالملا

 قيحرلاودهشلان هى'الم « روغثىلاىتوشلاطدق
 قيقرلا ىرهْثنميذعب ه« ها رتىذلا ذأ اهنع

 هتعملدصيل مس وهيل ءىلاعت هزي ىلصهللال ]وس ءرمااك ىلا هل .مهخلب ال ىلا ءت هنبادنعل (لهج وبأءءاخ)

 هبلعىلاءتهنبا صدأ رقاملهنا حسا وهلهليك(هيلعا ركسنم) ماشه ني و رعهمسأ وهيخأنباناكو
 رشعمأن(مك-:مامدللا او) هيلع لهج ىلأ راكنال اد رديل ولا(لاقف) ءاحل-ءاف نملاح وه :وهنلع لس 8

 || ىلاعتهللاىصد#(هلوقيىذلاهبثبامهلاو) رعاش هنا ملول اراكن |( ىنمراعشالاب مءادحأ) نشيرق
 نهذلاةمروض>وهيرهشلب رقلا,هيلاراشأ اوددن: ىذلا رعشلا(اذهنمايش) نآرقلان مم س وهيلع
 هللاوذر سابع نيا نعى بيلا هاورديلولا نعرش آريس ىف ىأ( رخ* الا رميخىف و ) سو سلا دهاشلاك

 مدؤلا نم لعفم(مسوملاروضحدنع) مهؤاسؤر و مهفارشأىنءب(اشي رق) ديلولا( عجنيح )امنع
 هر وضحوةكعابيكنوعمدحا وناكملاعما هال مهعام جا نامز وهو جاجا مسومدارملاوةمالعلاوشو
 ىنلارثأب وعم نا ىثخ جف لك نم برعلا لئابق ع يجن عمتك ناك لو ءلهأ ىحت وأ هنامزد ىحت

 ٍاصهدنعسانلادصناميفانأراورب واو روائي مهذحو مهعمهوعبشيف موه. عىل اعت هللا ىل

 ةعاسجلا ماك مهودفو عيج(برعلادوفونالادو) هلوقب كلذ ناب ىلاراشأ 5 سو هيل ءىلاعتهلا
 نمنومد_ةءىأ(د در ) فارشالادف ولا ىءم ل دأواهلهأ رع نمةكمىلامهدالب نمن ومدي نيذلا

 ىأءرمأو ٍلسوهيلعىلاعت هللا لص ىلا ىفىأ (هيفا اوعجأف)ءاإإب اهذلادورولا ل_صأودال بل اي
 لاقي عاجالا نمةز مهلا عطقياوعجأوةجيننوددئاف هانود_ةنعبارمأ ى أ (ايأر) اوكرادتواوربد
 اوعجاف وحنرفكلابهسيلا ل صوتباعجنوكي اميفلاةءامرثك أوهيلعتنعجأواذكواذك تعجأ
 هنزمهنوك:نأز وو هيلعمهوئارآ تءمتجا اذا اذك لعن ومل لا عجأل اتي وك ءاكر شوك رعأ
 اوعجىأ ملاوعجد_ةساثلانا ىل اهذ هلوةرسكهد واضأ اءأر هلع جل اي هنال اًضأل_-دطودزمه

 مصعب (انأرهيفاوعجاف) يلع نولزعي ويلان ويح ىأ(درت)ةلقنلاىلمهجوحت بر" ام ةيرقلاو
 هنمومل وهيل هىاعت هللا لص هيف ىأر ىلع مزعل ارهيلعأ وعمم ا ىأ هيلع مزع 7 ءاوناذا هعمزا أو رمالا عدجأ نم جملا رسكا هزمحلا فب
 اباداوعجأى أاضي أك لدك انه طبضن ْنادعسالو رهاظم_هجوو ميما تو لصولاة زم ورعونأ أرقوك ديك اوعجاف ىلاعت هلوق
 بذكيال) هلوةبهيلاراشأإو هيفانبامدج والدين



 باكا ااضع مضعب بسن ,الوءملاومل: وكمال هتاف ىلا عت هلوقىفامبْئرقاك ف ةكتولاذلاديدششب وهو(اضءءكضعب
 5 ا 2, مسأ ف رعم ديو ين ”الاةنمزالا فتانئاك ل نءربختهنامعزب ن هو هو (نهاكلوةنإلاول اعف ةخسن ىفو(اولاق)

 وهيل ءىلاعت هللا لص ىنلا ثعيماربخأن اذالاامهو حيطسو تك ةنهكنرعااىقناكو
 3 ندا نع رئرهلن امعز نم مونخ ل

 ممهممو ضرالا فارطأ ىفهاربا_اهطقلب وءعامسلا نما هةرتارابخأ هيلا
 نءمالك نمبابسأ تلمد-و روهالا فرهن هنا معز ن

 ىأ(لاق) ماحفار»لاو نهاك اا ناول_>ولاضل |ناكمو قورسملاةفرعم معرب نك فارعلا م«ايهنوصت وهلاحوأ هلع فوأ هلأس

 0 ىعجسب اهجورةاطابلي واقأرب و رت ىف مهي رطشإ هنا سو :لعىلاعت هللا لصدهنم دهعب لذا ( نهاكب وهام هللاو) د ماولا

 عاجسايةروصملام-فاوق أو ةروزاا مهرابخأ ن وجور اوناك ذاةلياقمم
 0 هوأوم-بولقاهبنول يمة نيعماسلا قو زتةفرخم

 هده ىأ ل طيكلذلثهولمتساالو لا برشالو لك اال ا اك لا لاق ثددح ىفلاقنملوق سو

 اذهاما لطب ةناور ىو زر تتسم سس مسج

 اى ناهكلاناوخا نم || دلاقف) مناشف فال _ةخاو# هلك قارتفا لص نال ىتح مهمودق ل ءةمأ ىلعاوقفتا ىأ (اضعب ضعت
 ند ههعج_به:مضت || قّسكاري-ثكب رعلاىفاوناكورارسالاةفرعمىعدب و تاميغخملا ن عرب ىذلاوهو(نقاك )وه(لوقت
 هلع نسلاوردانلا هقروم ىعدب نهمممورامخالاه ياا لب وهريك ىج هل نم مهمه عنصم عجسم مالاك م ناك و ح-عطسو

 اتق لس سرج | بشل سالك ناكلا لس شرال هى ناب داستاو) هبال (لاق) حا بيصأو عجل ادرودقفالاو لئاط ئطخت ةينظرومأاهرثك أوفا رعهللاقي و هلاحو هلعفو لثاسلا مالك ن ماهذا. رومأو'بابسا,كلذ
 (وهامإاريثك سو هيلع دنعحوربالو بةمايأر اذه سدلفل طاب سيذاك |[ وهنوعفاماوناك ىذلا عجسملا مهمالك

 هنلالصدمالك سدى || ةفرعمسدلىأةسالللءابلاولسوهيلعملاعتهّللا لد ىنالريمضلا(«هجسالوهتمزعربوهام) ءالقعلا
 هيوعملالبوهياسلا هز“ || 040: اك الو توص ةمزتزلاوهتمريزباوجتمسمالك اموى1 قالا نممووقكإهعالت اا
 ام ىلطموأ نآر_تلا || ذلواعجمناكناوكسلا مالكومهتءارق سون ةمزعزو نحلا اهب نورضخحي ىقرعةمرعز نا ه كلل ناكو

 نايسالط فرم |
 كك 7 م 9 َ 2 عم 7 ا نعل ديلادهإ ناهكل اناوخا نءاد-ه لاوو لايت ل

 احلا 00 ا وهو أ نلا ةباصاب 3ك د توصودو ||كفذدل-هفوممالكل _ةءاقوفعطاخالجردأ (نوت) وهلوقت (اولق) مسيو كاع (هعجس الوزن هاكلا || - تال مدي قىأراذسهدسيلولا ضراملق اياب عار ناو ل

 روضحدارأ اذا ل-ءا م 9 يا راد رد بلولا (لاد)نينحتاو ناحا

 هل ريو رلا نمبر | حل ا قلص نوسنلا توك وتمستللا ل ل ل
 2 00 ج تا قايئثوهو 0 جف ةتسسوشو اول دورا مستو لاقي

 لزم ىا. كا[ ىبلاو || يم اكأ ( لطرد لو تاولق) سفنلا ثيدح ىمسا اوم هلا لا
 هنئارقف أي ساكءابلا فذحهياعفوطعموأ ل مأ:ةلوالا قنلل لمادلا

 ئأ(نون<اولاق) مهغلا نمهءاومهفااسمبرو ىطن © مدريغ نم مههاوفأو م همي شا يخف هنوربدي توص ناهكتلا ةمزمز ل يقو اذه
 نوذ<ئاولاواذ_هامل اقف نا سنا ىلءنمعمة امو لحجر ىأر دّقلو نو عزب ام. ف نو دقتعن ام ىلع ىلا سم نمل ةع طاتخأ باصم

 هلعف ىفْئلع خلا هنافباصملابهتلب اقم ن حا موه. ثم ىف ىط هي وهي فط ىفرظني وه.مكسنعبرضي ىذلا نوح امنا باصم اذه لاق
 حتفب ( هقنخعالو نونجع وهام)دياولاىأ(لاق)باملالا وأ ةرئاد نعج زاخلاوإ_ةءقةف 37 انسدصأ هنوك-ا باوصلاب وصنع

 هنادوصقملاو ةقباسلا ةيفانلا ديك أتلَدب زلاالدعير حما فر-لوةدارد_صءىاقلاب و حتفتونكس:و نونلارسكو ةمجعملا ءاحما
 جمفب ردصملا طمض؛لاقلوقرق نبا علاطمىق نكلل و ةغللا ف فا ئهريغىفاذك نوذلاريسكب ى نا ىاحلا لاق مهوناك ىنن لعمتب نسدل
 هقنخلاق ثيح لوالا ىلءرمصتقا سومالا فو تاقرد_صملا ىفتاغل ثالث كلذ نم لهدف رمسكلل ض رعت لو ناكسالاو نونلا

 سوسوالو هقنخو نجلا هباصأن توه سدل ىألوعغملا ىنءءانهردصملاو ىمهتنا قونخمو قونخواضاأ قنخوهف فتكدك اقنخ
 ديلولاىأ(لافرعاشلو ةنفاولا5«ةو سوالوإ هلو ةرهدافأ/يهرمأىفهرث رو هظ مدعل هردص ىف

 ىن اقش - 58)



 ىأهب رعشأعئقلاب ىدلانك رعشرد -صهوه 0 روعشأ| نءهذو*امهعيجهفانصأى أ (هلك رعشلااف رغذف ا وهام)

 ق قئاوامد هةيلامج رحيل ارعشأ|هند وضقالا ىلا ماك أ اودحالطصالا فو تملع ئديلكأى رعستل مهلوق هنو هل تنطق

 الفالاوتاذلابدوص ةمريغ هناىلاءتوهناح سهملاك ىف لاقي ودصق ريغ نهةعالا تارابعوةنسلاونآر ثلا ؤءاحاك ةيغةتلاونز ولا
 هطسوسدموه ار رق و)امهيفنيت>ةق.(هجزهودزح رزتانثاكلا نم 1 ئثعوةوهداران ودير وص

 0 | مس أ انا (طودمو
 اوعمسأممك س هدأ اوتيدشا وودجهو ح دم رسل اذا ىعمال وانزوالو رعش همالك سسدأ ىأ( رعاشب ودام)

 لصق مع م'اغمو هنازوأوهعاوناب(هلكر عشلاتفرعدق) كلذ ن ميثيل سودا عىلاعتهللا ىلص هذم

 اهعجومزوج راهتم:ديصقلالاق» وزجرلابى دس فورعمرعشا !ندعونوم(هزحد) هاوةبهتماضعد

 نيدحتفي(ه-زهو)هيفاوةىال_ةخاوهناز وأ ف ال_ةخاو هنزو ىفهبارطضالا زر ىمسوزع جا رأ

 رودلا ءام-سأنااولاةىذلا نك! وانه مسةهيو فورعمرعشلاروك نهرحمل م_ساوهونيتمجعمو

 هنا قوأو ىفاغالا زن مبرطضم عونا جزفا نمالوةنمىهفدجأ نيل ما“ ا اهات ةءدالاطص | تالوقنم

 نمر ماس هنال(هضد رقو) اوقب بسنأو ب رقأن اك هنوخت برعلات ناكر عشلا نم برضا مسا
 رعاشلا ناللو عقم ىن_عبل_.هةهعطق ىءىعهضرق نماةلطمرعشلا ئئ_هئةغللا ىف هنال ضورعلاروك

 تاعوط#ملا ىهودئاصةلا لباةءامهءدا رمان ارهاظلاف هل ضرغا ماكل ندا صوص تاعون عطقي

 هقانصأل وصأ ودعا وأ

 قد رتهلوت واذ_ه

 ةمحعملا ءاساقااب خشذلا
 داضلابىكدلا لصأ قف

 نال ل اوك ااحاغلل
 صرقلان هلوعثم ىندع

 ىهسو عطقل |ةغاوهو

 اعطق هذرول رعاشلاىأ

 ىأ(هطو بمو) ه>هبقورعشلا ندا 3ةرعمبرعلا ىقفوهمظن ىلعاومردةةيةكلل هرعشا |ضرقو قئاولاوهو ىبتن | اعطق

 ١ رحس هرسذ ند هرغو طيسلاو ليوطا| نمهعاونأ ع مج لوانثيفلبقا1ةلباقملا ةلطمهدئاصقتالوطم فرح سوماقلا قال

 هضويقعدارا ا ناك ءهيلعليل دالم فاك دقف(هضومق»و) هلوقةلك اثق ملا دايز لاقو طيسل | هّضرق هلوةنمداضلا

 5 4 - 5 هع راقكمأ راح ودعطق

 : جالطصا اذ_هنالناءافمراصف ءؤا,تفذحىذلا نايءاف.ك سءاخو هىذلا فيفا بحس اىناث ىدعل !لاقودلا رعشااو

 هناللك نمالرعذلا نمالديبود:ههياعفطءاموهزرهلوةوايد برعل اهنرعتالودلول| هن دحأ هوك 0-0

 وشام) دياولاىأ(لاقرحاس)وه(لوةنفاولاق) مهونأك الوعقم قيال هنالالدنم]د_ءلاحصتالديكوت هانا لاه : ضرق

 1 ماز» وأىولع رمايمداعلا ق راخ نمت أم ىلءنيعمسلا ىذلا وه رحاسلانأ نمد لعبا ركسأ( رحاست

 هيلعهللا ىلدهنانو ءاعن مهعيج سانلاوىولعا |. ىلفسلا اهب زوم تاسملطد وأ ن<ا اهم رخعسلا

 عج عتفف مذدوأ ف اقلا نوكسولمهملانيعلا تب (هدقعالو هثفنالو) لاقاذلو كل ذك سدل ملسو
 ارومأرثؤب امةردسلاهفرعأك هو 2 وروقض مرعش وأ لامح د قعد عل اوقدرعمخفنلا ثقنل و ةدقع

 ملسوديل ءىل اعتهللا ىل د ىبرتدقفةرحسسلا هل عبام لع سدا هنا ن عمن ىنك و هنعج راحل ا ىفةداعا ةقراخ

 |نامهني ول_توهياءىلاعت هللا ىلصهل مه دو ئؤديلولامهأط اذ ةكاذ هتمدحأر لو مهرهظأ نيد

 ١ لوقأك ل ةاعىلعح ورثال طال مهريبد
 اوطاتخاا:ماوقأل مش ىتدْشو © اوطدرامدةعىل>هللاةوطسأب

 اوطيهمهمذىقاواعد_ةاماكو «. مهعطاقهللا فيسربك أهلا
 (اذهنمنيلئاقبمت:أاملاة) كيا راموديدواب تن أ وأن ف ىأةيقوغلاةانثملابوأ نونلاب (لوقتاخلاولاق)
 ئذلاءالقعلادنعالو ىدنعلوبقعسدل(لطابهنافرءأانأوالا) هة>ىف (أيش)ءار الاهذهلثمىأ ١

 مهتاهج ضعبداةتعادق_تلرصحللوأ ملاكا ةدوقتل مدقيب هنالك لادن وقعئلربمدلا مدقتو هنوكردد

 ىرتفمل كسلا ناكن اوهقح ىف(لوقلابرقأن او) همد ءوواولاب اهنا رق ازو <:ةانثُئمةيل احل او هيف

 نيازود وه_كحدماذا

 دلع 1 دسك

 وهام) ءاظااوداضلاب
 لوالا ديك أت(رعاشب
 رعاشب وهاموةخسىفؤ

 قدصلام ىل اعت هربا هةطنأ
 هنرقأاةىدلاةقفوامو
 ىف هدعب امور هاوظلا
 هل-ضأنعو فرئارسلا
 هنرد-ه -ءىل_ءهللا

 :رهابلا هيداراو ةرهاقلا

 لاقرحاس لوةنفاولاق)
 0 الو هثفئالو حاسب وهاح
 هنا) . امهنا ىلعام مقرحلاب (مدقه
 قتائاقنلا رشنموىلاعتهل وقد نمو هثعندنع هم قمدقءالوهخفت ىأ رحاسلا ثقني وهالوىأءاملال او-د_هىلع نافوطغم

 لئاطه تت سنل وىأ(لطابهناف «رعأانأوالا) ليطابالا ق«هومتيمراعىأ (اذهنماثسشنيلئاقب متنأاملاقل او2:اخاولات) دةعلا

 : ( ل اوثلابرقأناو)



 لوةللوة مهنا ىلع كلاي ةزهملا طمض ىف ىحتدلا قد رط عسبشتالو لءأةىلوالا ناري“ هربخو هم سا عم هناى لع: رزمحلا عشقي ( حاسما
 اك هيكأ(ق رق )هن وك لاحههباشمهمالك ىأ ( رحس هناق) ديل ولاىأ(لاقمت) رحاسهنابلاقي ناهيؤلوقل ابرق اولاق ثيحر اقم

 هقالسأ برقأوهىذلاهدلاوىأهيبأو 1 ةخسن قوه راقأوهدالوأز ءأىأ(هنباوءرملانمي) رحال لثامملاهمالكب ىأ هجن

 (هيخأو» رااو)هدادجاو

 هث رقى وقأوهقيقشىأ

 (هج وزوءرأ او هةيق رو

 صخ_كاوأ هتأرعاىأ

 دحاباهج وز وةأرإللماشلا
 ( هتريش وأ رااو) «يرذعم

 ردصملان ا ىلع لوةللفاضم ليضف#ل_عفادءد عقوام لك ىفاكادرسكو زها حافب (رحاسنا) | ٠
 هبل ىلع ىلاعت هللا م لقاع لج را ذ هوانهأدّدبملا نب_عاهنال طب ارل جاتا ةيكس للا | ىاو نارمخ
 هنأف) :لوقب ىلا ةرظنلا بسمتي رقأد ج ونمب مث هرص؛ىلعةلالضلا بك اذع تجسنو هغمسو

 ةانئلاءايلاوأ نونلاو:د_-وملاءابلاب (ه-:باوءرملانمبقر_فد)هنا ةوماشملاهج وورحسلاكىأ(رحس
 هنأماىأ (هجوزوءرااو) هيخأوهيبأوءرلانيبةخفنىفو (هيخأوءرملاو) رهاظامهانعموة.ثحتلا

 ةطساوهتبارقموعىأ كلذ اكدقو هان رشاءملانوندالا ه.راقأ ىأ( هتريشعو ءرااو) ثننأتلاءاتبهتحو زوهذهناتغلهذو

 هلامو هنيدى هفلا غلا ةيامعل اىدهاشمناك اك مشوهياع ىلاعتهررا ىل_ىءل>الدادعام ل ارث مال سالا 5 والحق اذ ند نآف

 نسب ىق_فودلاو ما شه نباةرع_دىئاكىثاحتلا نب ز ريتك كلم ءلرت نم مهموم -معىلاعت هللا ىذر

 ىلاءرملا نيب قرع: هوم2.أراما رحسالاو هام م لاق هنآ نما ذ هدياولا ن عىرش تزل اءاكحامنءب و اذه
 هنكارك ذام_يفرحاساك هنأ نءانهامدارأ هنامدة:اكر ثوب رحسالااذهنا دوق نههنعءاكحامو هرخآ
 ىاعيقةوالاوهوهنعع-ج رفولةععحار مةرملاو هناوأمهدنعجب وربلو مزحلا ضرع «قهتاس

 هنانمهنع ىكحامرك ذبناسسنالا ناي لوقاافر وهظلاةءاغقهددصب وهاملك ذامةمسا: هود الا
 هالعأناو ةوالطاهياع ناوآةوال4 هلنالوةةوهامامالكلوةياد#تءمسدقهتلاو موز ىنبالاقأ|| ٠
 ةرواشلل مهعجىذلا ساما نم(اوقرغتة) هلد+ والو مدقتاك ىلعبالوولعي هناو فدخل هلغسأ ناو رشم

 هوعبتيال ىدهولاهاعنيدقاولا اوريخيل قب رطلاوهو ليدسعجنيتمدط:(لبسلا ىلعاو اجو )هيف
 2-3 هوأر نم لك- نولوةمك هوةدصل الى هم (سانلانورذ<) ول_بوهياعملا هت هللا لص

 نمةيناثلا اًذكودةريدقتب ةيلاحوأ ةفوطعمىلو الا: لاو كف. د نع: ةيالدورذحافاذك و اذك هناش
 هلع ىلاعت هللا لص هرعأ امش هذ جحا مدق نمل ك-1كلذاول ة:نائاخادتمنالاحا مهو اوقرقت ربهم
 مهنه الإ سو هيلع ىلاعتّللا ىلص بنل بذي عت نمو كلذ نمسلاط وبأ ىذخو برحلا لئاق ىف لسو
 هللا ىل_ض ه>دعهروهشا اد وطلا ةيماللا هءد.صق ىف لاق هررض ىلع مه-ضر#ام مهم عقب نااهعسو

 هلوقأمخ ا لو هيلعىل اءثهللا ىلص هيل ءوهامو هلاح نس>ركذي و مدومياع
 لداوملاس ل |بأدهثوخاو « د_جابادجوتةاكدقل ىرمعا

 هتةيقح ناب ول -سوهيلعملا_هتهزلا ىل_صدحدمن٠ءيقاملاهتدر وأ ةلاطالا فوخالولو اهرخآ ىلا

 نيضار ىأ (اوةرغتف)
 كلذنمل وهلا اذهىلع

 ىل-ءاودج وز ساحنا

 نيدقاولا لمس ىأ(لبسلا
 نودذحن) نيدراولا قرطو

 ىعتثلانع ىأ(سانلا

 لق وهياع كاعد ىلص

 هنن ىاقتقاو)هثعباتم و

 ىلاعت هلنا لزن اومن رطو

 ىلاريشبامىأ (ديلولا ىف
 ادد ديك اللا ديعولا

 تةلخنموىئفرذإلا دم 2

 ىقءايلا نملاح(اذو>و
 6 يك رئا ىأد رذ

 وأ هكيفك اانافىدحو
 ىأ فوده ادئاعلا نم
 ممتوأأد ها الود هيك اانافدغمىءدىأ(تارآالا|دمحوت ةلخ نمو ىفرذ) هلىل اعت هننا مذ, هياعل يحلل ريمضلا ماعم لامألا د.-وهثتات نمو

 بقل هنوك ن ءهلاقرممهن هو - كيلي يا 02 نك 2 رعمم ا مدح و هلو نا هوي -4 0 5 تلعدو اهنلا امو هلري_اظنال هل 4 ل هنرتع ولهأ «٠ ءادرفئماذدحو امناوةئادعأدنكب 6
 ادوعصهقهرأادينءانت ان"الناكهنأ لاك ديزأ نا عمظ» ماد ه|تدهموادوهث نب وادودممالام هل

 15 ةلمد هنانهل 0 3 - ع

 اعد ءرمهذىلارادب و || (ة بر نيةبسعلاةو) هعسالماقملاوزيسغتلا ىف لصةم تار الاه ذه ىلع مالاكاو رئت رحسالا اذه ةفاو دانك انكللا تيد نالاةفربك:باوريدأ ثرسد و نع مترظن مردق فيك ل#تق م مردق فيك ل:ةفردتو ركفهنا
 ادع ندا د ثراملانبد ةطممع هلتقاذهواموتع ىلا عت هنا ىذرةيواعم مادنهدلاو فا:مد.مع نب سوشد ب عنا

 نيل ناار 8 (هتلتو هتأرقوهتءلعدقوالا أيش كرتأ ل ىفا ّمءاعدقأموتاءنآرقلاعمسنيح) ارفاكردي ةوزغما]
 هلورع_ثلالاووةفلاسلا صصقلا أرقهناواهضعب هتءارقل ةلزماا بتكسلار لعمدنعمنا نع ةرابعاذه

 هتلعج وىلاعت هلوق

 ْ هئاقو هنأ رةوهتماعد والا



 ر>.كابالورعشلاب) هلوقسداىأ( وهام اقوة متءمسامالوق) ملسوهياعىلاعتهلا ةهو٠ ىلص ىلا نمىأ (ثتعمسد#لهللأو

 رضنلا لاو ةناهكلابالو دي سس
 ىو هو_-2ثرا لا نيا
 (رذىنأ مالساثيدح

 نيغلارسكي ىرافغلاىأ
 (فصوو) لهاوردقو
 فصودتوهنالاكاو ىأ

 مكب (اسنأءاخأ) رذ وأ

 نودنلا عفو ةرمفا
 نيسف ةيت>:لا|نوكسو

 هل سرأرذونأ ناكوةإههم
 ىنلاىلا همالكتا لق

 لسوهيلعىلاه:هنبا ىلص

 ةروهثمَدصَقلاو ةكم
 فورم ىنأاتتوهو
 هللاو)رذوبأىأ(لاقفإ
 ىأ(رعشاب تعءمسام

 ن-س>أوارعشرثك اب
 سدن أىخأن م) ام-ظن
 ص راعدألا( ضقاندقأ

 ىأ (ارعاشرع ىنا)

 ة-لهالا ىف) افورعم
 ىأ(هناوم- هد_>أانأ

 ةكمىلا نلطنا) اسنأ
 ل--ة:(رذىأىلاءاحو

 ىف تاقتلالاوأ ىن-ءملاب

 قارغتساللوه (طقلثمتءمسامهللاو) هولي ٍل_بوهرلعملاعت هللا ىلصهنلالوسر عمسىذلا معلا
 ىأ(ةناوكملابالو رح_تلابالو) ماكهيم_ثالو رعشي سدا ىأ ةدئازءابل (رعشلاب وهام) ىذأسملا ىف
 ةدوهعملا ةرحسلا لاعأ نمْئشهلئاتىفنكلو فاكثملاعجسملاةنهكا| ورحل مالك همشت سدل

 حرش ىفىثن رشلا هلاقإك ةماسقلاو ةباتك-لاك اه> ذو فاك للارسكبنهكينكرد_صمةناهكلاو
 ى-« ةراضالا نملوةنمإ-ءةمجءملاداضلا نوكسوةدد_كملانونلا فب( رضنلا لاقو)تاماقملا
 هيلع ىلاعت هللا لص ىنلاهلتةىذلارادلادبعنب ف انمديعنيةداكنبةمتاعنب (ثراحلانب) نسحلا
 نآرقلابهفارتعاىفدياولاوةدتع هلاؤام ل .ىأ (هو) ريسلا ىفةروك ذءهّدصةواريصءارفصلاب سو
 بدن> وهوهنعمىلاهتهنلا ىذر حاملا ىراقغلا( رذىفأمالسا شي دحىفو) رشدلا مزاكه شيال هناو

 ةرمض نيل ل منب رافغوهو ةنانك نمةل..ةرافغو ةروهشم برعلا نمةليبقةرافغورتامك ةدانجنبا
 ةوبنلا ل ئالد قويبلاهُمصووهري_غول_بمهاورهثيدحو ةمزخ ني ةنانك نيفانهدبعنب ركب نبا
 لوقيناكاذلفةعد رأعمبا رةكمهمالد اناكو ل: وطثدد_>وهو تماصلا نيهللاد علا هدئساو

 دقريدقتبةهلاحةإ-ىلاو ضام فصوو ريغ_ةلان(اسن أ ءاخأ ف صوو) هلوقومالسالا عبار تنك
 ةمهجعمداضو ف اقب( ضقاندقل سن[ ىنأن مرغشاب تعمسامهللاو )روك ذملاهقصولريسفت (لاقف)
 .هلمااكل ا نوكىن-هعتراص مثلا تاقاط ل_>وءاذبلا مدهوهو ضقنلا نمةلعافمةضقانلا نم

 نرعلا دعو نييقطنملاحالظصا اذهو ماب سدأدب زو ماقد ركهضيقن عمدعا جا نكعال نعم

 ركذوأ هريسغ موق ىلع مهفرشو ءئاد'اباراختفا يفرك ذار عش مهدحأ ل اذا هنا ةيلهاجلا فرعشلا ضْءاعن
 كلذ ىمسفهلاقامد_ضهيفرك ذر رعشدهريغهضراعيف هل آوهي_سح ضي ةنوهبلاثمو هريغءاج ههيف
 تدرشو تعج ْنيةرطل !نمدئاصقل قدزرفل اوريرح ص ءاةن هنمو ضئاقندئاصقلللا هب و ةعدانم

 ضةانونأرعاشلاو نالوقلا ضقانّتوه_ضرة:ودضقا:ماذهو ضقانت همالك فلاي ساسالا فو
 ضنئاقنامه و نالق:ديصقةض.يق:ةدمص#لا:له وهياعهمحاص ضقنيفةديصقلوقي رخ الا اههدحأ

 ةلعامم ةضقانملانا نمةءاهنلا ىفاعديدلا حرشلاىفهرسفو ى.وتناقدز رفلاورب رب ضان هنمو

 وهو ى-#:اًةدوار-لاوةعجارملاه.داراو هلوق نوضقنب ومهلوق ضني ىأ همدهوهو ءانبلا ٌصقن نم
 اهاةعىقاف مهدت! هقىفمه_ضراعىأ(ةيلهاملا ىفا رعاشرشعانثا) هّتفرعأ-ادوصقملاب بالريسقت
 لودفلا ءارعشلاهيناك ةيلها<)نامزو هئاشنا ىلع هتردقو رعشلارهتفر عمو هتحا د5 ىلع ل دياذهو

 رعاش ل سوهيلعملاعتهّنلا ىل_كىنلانامهوةىفم_ميلعهراكنا نم ىقأ املا ديهمتاذهركذوارمثك 2 ٍ يع
 امدعباريلاس هذ ىأ (ةكمىلاقاطنا) اسنأ ءاخأى أ( هنا وه رعءاشةوقبافارتعأو ركذ(مهدحأانا) ها ,كأ(ى-: 2
 ةكمىنأىت> ىنلطناف كك _.:آى> مغلارمأ ى فك اذةكبابحاصىل ناهيخاللاةف ىعرتام ف منغ ف ناك لص ايطار هك
 اهركذىتااة_صقلارخ آ ىلا ك نيد ىلع هنا معزبالجر تيار لاك حاس |ةءانأ مثرذىفأ ىلغأ طاف 2 -
 (ىلا ٍل_بوه-.ءاعملا»ةهللاىل_صيتتلاريخءاحو) هلوقب ف:_ضملا م ضءىملاراشأو قبلا سس 0 1

 قري ةامدعبهل(تلق)نا باك امهفهدعب هوخأ م--أودرخألبقةكع بأن اكو( رذ أ هيخأ 1 ا

 (حاسن هاكر عاسش) نولوقي (لاق) لو هيأءىلاعتهللا لص هيف (سانلا لوقياف) 3 ري 0
 . الا هلوقب هولاقامنال_طيىلاراثأ مثاذ_هلوق:مهضعب واذ_هلو#ي مهضعب ىأ ع 0
 د سلا لس ىلا ىلا وداخ) سرت وساع ةينماك عج( ةتفوكلا كوت || وي عا توهولع اهئ هيبا كلا 1 اق دك ا رهن 5 3 - 3 د 0
 وأ نيب عماحهنأب نو ءاهوأةروك ذملا ف ئاوطلا الوهن مدحاو ن ءاولذال

 هلوق ىأ( رهاسخلاريثك ىأ(ةنهكسلا لاوامتعمسدل) رذ ف أوخأ لاق متةروط !ةبالهلا فاصوالا وله



 ه.١ 2 عتفب(رغشلاءارثاىلع) همللكى أ (هتعضمدقل و) ةبسانملامدعل ىأ (مهوشب)

 | ىأةنكاس !ادإمهملانيعلاوةحوتفاةمدعملاداضلاب (هتعضود_ةاوم-فطوقب) سدتلم همالكوأ
 و ظذأ هداع هارثو رعلابهسأقو هلباقهنأ ىعن(رعشلاءأر ةاىلع) لس وهم !ءىلاعت هللا ىلص هلوةّتءضو

 ءا ارقالاو هلواسموهلهرظ: 0 ا مزاعوهوهورمش: مدي له

 ىأءزاحناو هعاونارع_كلا أرقا نمسوماقلا لاق انهةرثكل اه ديرأة لة عجدملاوةزمهلا حقب
 هناىرش لا لاقودر وح وهءاوناوهفرطوهو حش ”ةلابعرقعجهنال-ق و خاابف رقع وهفهلاثما

 عطاقم وهذام ٌصوا نك ماد هك ءرذ هاه داتحاو مارا اهتنزع امش ::ىلارهطل اءا رقاك اهب ىلاهيفاوق

 نمايرثلانءأو ىنعمالو اظل اةفاومالوأ سانمدرأل ىأةعالاان هزه هلل (ختيرل) اهدودحوهتانآ

 اًذهولاق ءهأ ركللاعممهضعدا هزاحاو ةلوسلاهيفبتكت الىلاعتهللامهجرءاهقغلا لاقاذلو ىرثلا

 الا عم 3 احلا اع مولعلا تاتو 0 مدونو سوهيلعىلاعت هللا ىلص ىنلاحدمىف

 هناىدعي دحأ ناس !ىلع) قس و ريس ُىأ( م م ”ايامو) قاتملعلا لاق مت ةكمدعىف فان

 وافىمهياعردق ًاورعشلاب لعاب دحأ سس دلهنالرعشنالوةيناىريغدح الب الىأهناّةزمه تفي (رعش

 لاطيادا رملاو ىريغلر سيال رسمي مْ .3.تاهقتنك ه.هضراعب ورعشلا ىلع هلزنن نادحال نكمأ

 هنا هلوة ىف( قداصل) سو هيلع ىلاعتهّللا لص ىنلاىأ( هناو) هلوقب هبقعاذلف ةناهكو ارحسهنوك.
 ليا سطو راج مج (نرقاكةرثك اع م مناو) هللاد_دذعنهزجعمم ١ك

 0-0 هأنمرذ_>ىلعن كوم ةلاق رظذاقىقاطن اىد .فاكت نأ ل هسن اللاقهنا يخل اة متتو

 ىدا ولا لهأىلعل اةهيل ١ راثاففاصلاه 1 ءدنىذلا أ لو نبأ لج راتاقفةكمتدتأ |ىحتملطنأف

 ةبعكلاراتسأت دق تادندومدلا تل غوأ نم تب رش 0 ةمزمز تدنأ م ىلعاي فم تحن تح قوت رب

 ناثاماوةل-ءلىق انأاهتيفاعو + تدجو اموت عشق مزمز ءامالام اعطيلاموةليل نيثالثهوحن تشيلو

 هللا ىل_ضهللا لوسر وركب ونأ امهلمقت دان اةةاطن اوال :قانأر ملفت افاساّنا اوعدت و ناقوط:

 ىل_ص هللالوسرءاف اهراتساوةمعك- !| نيب ىلاصاغلافاك لامالاقف لحما نمنعطد راه سو هيلع ىلاعت
 نملوأٍتنكو مالسالا ة يحبه" :ديحوهتدنافايلص مئافاطر و رد ااا وأو لسوء ءىلاعت هللا
 تنك ىملاومت هسأرعفرفرافغن تاق [نذهتاكرب ومللا ةجرو مالسل كيل ءولاقفاهب ةأمج

 ىحشتمسو مرتزءامالا ماعط ىل ناك اماتكماعط ناك املاق اموت وهلبل نيت دل ذد متلك انهه

 ّق ىلن ذئا هللا لو تراب ركبونأل اقف مق ءافشو عط ماعطاوناةكر امم اهنا لاتتف ىنطد نكعت مسكت

 كلذ ناك-ةفئاطلا سيز نمىل صوفي لعج وهابركب ونأ عتق ى>امهعبتقلطنافةل للك ماعط
 لخ تاذضرالت هجوىلالاقفلسوهيلعىلاعتهتلاكص هللا لوسر تبن أم ةكمتاك أماعطلوأ

 ىأَك اع :|ى>تعلطناف ةلرحاونب وكل مهعفني هللا لعل كموقىنع غابت تنل هفبرثيالااهجسحأام

 ىأتسأ مث تةدصوتملسأ ىنافك د دن عةمغ غر ىلام لاو ةتماسأت ل 5تعنصامل لاو اسنأ
 0 .وهياعىلاعت هللا ىل_هكهنبال وسر مدقي تأ لبقم همن مساف وق وقد | د منال تلاقف

 د ملأ ة هنت تاك .اعىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مذق ملف انموقد هسوهو ىنام> انمون ناكو ة .ةند ,ذملا

 ىلاعتهّلل ىلسص هللالوسرلا عفان اوخاهيلع لس[ ىذلا ىلع إن هللا لوسر ااولاةف لس[ تءامو ىموق

 رك ذئىذلا (اذهىفرا“ .>الاو) راصت غار همالسارمخ | ذهووّللا هماس ملسأ افهتلارفغ رافغل سو هيلع

 فدل كف عما ةزيثك ة حر 2١ هينايالا»-_ممىلاعت هلو ادهنمداي .ةناوهزاحتاب ءاغلملا فارتعا نم

 (نيعونلا نمدسحاو :لكب) .هلثعنايتالا نع مهزيجعتب قلخلا عيم(زاتالاو)ااباورو اهعاونأ
 انوأ لصقلا اذهلوأ هاوةىلاراشا(ابتاذب ةغالبلاوزاالا مهتملوالا عون :ااوامهرك' ذنذلا

 ض.-تا لى[ [_ يت 2تت515ت ت5 225252525252252 222522525252225

 هدودمءارتفاقل !نوكسودرمملا

 يأو هعاوناوهقرطىأ

 (منلي لغ) هروح عاونأ
 ن* ىثىلع ماليلىأ |

 ئىأ ماتوا هنازوأ

 دحان اسل ىلع) ىف قةشسامو

 اضنأ ى ريغ ىأ (ىدعد

 ءارع_كثلاذا(رعشدنا)

 اا كلذ لص قد

 ىلع همالك اونزوتما

 ثالانه م-هرعشءارقا

 : لع ىنلاىأ(هناو

 (قداصا) ماللاوةالضلا
 قةلاسرلا ىوعدف ىأ
 ام رة ر ن-ءالقن هلوذ

 يشامورعشلاهانماع

 (نودذاكل م-مناو)هل
 انهاكوأ ارعاشدنوكق
 قرابخالاو)ارحاسوأ
 روك ذملا ىعم اىأ( اذه

 (ةحض)ر وطسااىعداملاو

 )م ريثك لادانساىأ

 ةلالد ةمح مد اندم

 نحعىأ (زاجعالاو)

 نآرقلااذه لثمناينال
 (نيعونلانمدحاو لكب)
 امهدحأ نددالاىأ

 (اهتاذبةغالبلاوزادالا)
 امهقاهدا رقناب ىأ

 صدى اك ناعو_ةرع
 ناريخا مهنا ىلع خلا

 اهضعىؤو ردقمأدتل

 امهنوك ىلعاههردكي
 ىو نيعونلا نم نيلدب

 ةغالما اوزاحال اوة>حست

 فاعاموما ىلعاممتاذي

 لصاح اوامهلمق !1نامد

 ةلوقب هديب ىرلاو هورح "الا عوذلاو سيجعل | ءواظ:ةرو صدام مءربعا كثدحومر) ' ذاك عونامهلاكةغالبلاوزاجيالا نا



 هدو صم حرص معربدنو لمأ ةرهظرالدهج وو وأ لذ نا ةخسذ ؤو هتاقص ةيقب نع رن لا عطق عم ىأ(هتاذب بيرغلا بوم الأ وأ)

 010 طعراجعا عوار برغل تواسسالاو ب رجعلا عظنلاو ل يلا ف ردك لا

 رآد:ءىآ

 7 00 ىلعي رعلا

 انااا
 نولشسالاب الو ميجعلا
 (دحاو لكذا) مير اا

 جراخ) ز يعوذلان مىأ

 ةردق نع ىأ(1عردقنع

 نيامه) ءأب , رعلا ب رعلا

 ال ال
 محا هقاربا اغم ىأ

 ءارعشلا ع نه مهتغالب و

 ىأ(اذهلا او)ءامطملاو
 داو لك نايلوهلا

 هنادي : زاجعا عونامج»

 ىأ(د- 0
 (نيتقحلاةعأن ه)نوريشك

 ة دو مهتنطقةمالس

 5-5 تبهذو) مترطق

 2 ع . مىدككةلملا

 ىد دة نم ضهد ىألادلأ

 قنوليع ومهمسانلا

 اوي بو #

 ناهلا) مخفوق 5 لوو
 عو-# ق زاحعالا

 ةزوصتملا أ (ةغالبلا

 (بولسالاو) ةاصفلل
 هنأ رسعغلا ةهجنمىأ

 قدا ىل_صاخلاو

 امك ايوا راحعالا

 اممم دحاو لكبأل
 (كلذىلعقأو)اد رقم

 تهذامىلع لدكسا و ىأ

 زاجعالا نا نمىأهيلا

 مؤهقلاهفقنو ملال حال طل | هعقدت ىأ 4اديدشتو ميملا مضن(عامسالاهجعلوقب ) امهعو# ىف

 , رحت ىعملاىؤفذا فيحص:هنار هاظااوزا انا عونةخسىفو ردق:مل) ف 61

 ءزاعانا هلصاحوبرعلاةداعةقرا اه غالب وهزادع|ءوج وود" كل 0 * نس

 فيلات فوض نءمس ثرحنة_>اصقلاوةغالم 1ك تاقيطىلءأىف هنوكيهمالكر هوج - سنن

 اهّمعزدعب تاك نمضتو ما ةملااريضةقي وج -ووناعمهاعر ءهزاكاوتاماك- ]اوفو ا رفات دو

 طق ىلعهنوك ى عل (هتاَذبب هكر د رغلا بول سالاوأ) هلوةبهيلاراشأامىفاثلا عوذلاوام٠ ءرشدلاةقاط

 اكتر نعت عتوناوطخنالو عتيطس وز هدب نمل ةرافوو نمل الو مواظ:1 ا مهمزلك طغمشالا

 كا ..الاك دوصقعم هيقعقاولا مظن ا ناودمهءلا ةلمك :ق بم طا بهذ را

 ا هرغلوةوهوتاذلابدهةيلهنالارعث مالك ١ ىمس الزاردان: :اشنالا» 5 « | ىف عفت ىتلااهراعشاو

 نيعونا اىفنالاقو حاردلا ص»ن امتي ق قرقن ناو رهاظ نيعونلارباغتو طق ىععتاذلاب هلوقو

 دحاو لك ذا) هتك لئاطالا#مهرك ذامرخآ ىلاةءال ءأ|نودام :رغاوأسا هنوكروصتبالثا الخادت

 لوأ ىلوالا ل5 .ةوناعو* ا اا وو 8 همم ةح سا قَودُع البلل ع.جارلا ةشنواّة دحاولاريمضد (ارعم

 برعل اردقيل) هلو ةبهزاجعا نيب مث مرح ”الاىلا جاتدعريغ( ىيقحملا | ىلع زاجعا عون ورمخأ دب لكو

 فل ادع ىأ ( نيابم) هال ,(اهتردقن عج راخ) مد هناك امهتمةخ_بفىقو(أممد ءاوناينالا ىلع

 هماجسناعممهعابط فلأن لو مهردتأا هبط هال ىلا ة غال لا ووح ونمهيفال(اةمالكواهتحاصفل)

 هتان اق فاك زاجعالا نمل * بم عونام ممدحاو هلك ناىبءلادلالوقلا( (اذهىلاو) هظافل أد بوذعو

 ناى 53 د زادعالا هو>ووةغالم ماا نيؤراعلا( نما 25 ] نم) ةريمك 3 هع اجىأ(دحاوريغ تهدأ)

 ىوقلا هقيطدالو رشدلا ماك هيشنالىذلا بدلا همظنو بدر هلا ولم انهةغالب :لاو نم م- ممم

 ماو#روسلالئاوأىف فورحلا نه ىف ل بقا اهو ةرعب ىلا مهتاماك هتاهلكو مهتغلب هنا عمردقلاو

 صعد سهذو) هلثعاوتأب ملف ةمهمالك اهتم بك رثىثتلا فور لاه1_-هنهبكرم مالك هنا ىنعنرملاو
 داو لكلال ب الاوغالبلا عوج فز اجعالا نا ىلا) ىنامصملان زوب لوعقم م 0

 (هحع لوقب) ىلع هاد_هقل دا ىنعمىتأ ن هضوهراتخاىذلالو هلا“ '(كلذىلعفأ و)هدحواموتم

 عامدسالا ىعععمس عجة زمطأ حاقب (عامسالا) بدتعنالوميمرتىأاهحتف ةمهضعب زوج ومما م

 مهلاب نذالا ه- دل ةيلبيحتو ةرئاكمةراه» سأهرعقهح .رطاذاهيق نمءاسملا جه لاقي عمسلا ة>راحىنءعو

 مرار ةرار< اديربتوديوذعلاوةقرلا ىقءاسلابمالاك- او
 انا لا عماسمهيرشت 2 اظاغلالا دود ع نمداكب

 لبق فونالابدخدر ولل #ن هصعن 0 . ىزغلالاقو

 وهوهلافوبقمدهلهنميرجبولقلانأ كو .5ةعرسلب اهذلاوهو راف ةدلانم(ب واقلاهتعرفنتو)

 ناىلام_مبىدتقملاب راسو نق لا ةمالالوق هنا لوالا قلاقاذلوادود ماقرعضالوقهنوك نعةرامع
 00 هلك نانم (هانمدقامعيحصلاو) م 4 'رصلابلوقلاك سلا ضتأ !ه->وهللوقلا اذه

 ةء.دعلاهءلاسأوهتغالب ومراحل ءلاىأ (هلك 6-3 علا و ه-5فاك زا>ءالاؤهحو

 كرو رضلا م علا نمهددعت :ءاع ؟ عطق 1 ىأ ىأ امهبصنب (اهطقوةرورض) نيلو هلا ىلع

5 
 هتاذبامبنمدحاو لكئلزاجعالا نوك نمىأ(ءانمدقامحيحصلاو) مدل دبموةلهرلا لون مىأ(بولقلاه :مرفطو)ةمرقمسملا

 الو فدودالو ةحالم اك كردي ةغالملا سدح ّْن مرعأ زا>عالاد-و نأ ن ,ماقو كلاَف راد دنع (اعطقّدر ورض هلك اذملعلاو)ادرقنم

 اعطقترو رض شلل نوككمل- ءلاثر وب ىحلا ينع مذةنو م عم 4 دمأاو نايم دبلاو ىفاعملا مولع ةفرعمالا عينصلا ة-وج نمعيأ اي رام



 ةحاصقلا فوذ_صوةغالبلا نونث لعن مو ىأةشالدلا نوقف ةخسؤىفو (ةغاللا ىلع ىفإ) ماكتنهوةخسنىفو(ننشثنمو)
 ىعملاو ف هرأ ل ءان(ةءانصلاهذهبدأ) هايب ليصدشب ىأ (هناسلو) هنانجهج و:بهنهذددحو ققر ىأس سالاب( رطاخ فشهرأو)

 ىحدلالصأف ايكمانمدقام ىأ وه.“ (هاتلفامهياعفختمل) أهتفرعمةريد هتراص ىءابتمد خخ لاطأو اهتسرامرثك آنمنا

 مكر اك ناو نا تت ت>تتسسصسسص بضخ 277 ل  قطقم -  لنتتم حل مللي فشل بنقل لمح ب نش تتلع م شا ةكقظ فكاح .هفشستع سعت. تع دنع دع. و فلهم مع ضع هاوس قش... لمت تاوسقس73 ل31 ففي ترق رااح... اع اتسم. طاقم تسال
 >ذ200110 مشت هلقد رطااوة>الااك فى صولاب كردنالو فوذلاب ءلردبا توهوأ مالكلا تاقيطىلءأقهناف ١

 هنافصب ىرقسلا لهأ لإ ىأ(ةغالبلا مولع ننغن نمو) لاقاذلو ابرورضاملع هئروبىذلا ةغالسبلا لع ةمدخوماغلبلا مالك
 اهقرطق اهدارباهو+ وو ب كارتلا صاوخ اهب فر عز ةك-لم هل لص ىتحاه-سرامو اهنونق فرع

 هركس5ىأ (هناساوهرطاخ) .هد> قدو هساذا ف شرم وهف ف وسلا فهرأ مهوق نمقةدوددحو نس

 وهىئذلا بأقل ا|ىلعرط 2ىذلاىعل ارطاخلا لصأو هنعريبعتل ٍء هرودته_ءاعلهس كد هقطذو

 لهأةعأ فلدخادقو)
 ةءاهخسنؤو (ةنسلا
 ه->وفف) نيما_ىملا

 رو ا اسلاودملنمكمتي تس راما هر ةءلاوودوغلا سقتيدار سوقنا نءىأ (ه-:ءمهزحع
 مهر 2 ص 2 ضاملعق ىه هرآو هنقدوهذوعن ةعرسقف نودسللا فءسلاب كلذ همّسق مزاكلا سقت هيذأ َر وةحراملا

 نيرمتسماولاىأ (لوقيأ| : ءعنوكيبلط نزوبدأو نايبلاو ىاءملا لعوةغالبلا ةءانصىأ (ةءانصلا ءْذهِبدَأ) هلعاف
 هجوىأ(هنا) موق ىلع ىديىذلا ماعاطلا ىه وةيدألانء هل صو هماغ ىأهبيدأ:نسحأ هدأ لاقي لعلاو نسحلاوفرظلا
 ةغيصب ( عجام) مهزجع أ ىدالا قالطاامأو ردخالاابرقأوانهدحاو لك ةداراعصي وةيدأ م اهيقدحالامةيدأ م بدالا ل قايك هل
 ةغيصبهح-ذ فول وها ح راو ايلوازبامةقرعم ةءانصلا ل_صأو ىل_دالاءانعم ن مبرقناو دلوذرثنلاو مظنلا ىملعىلع

 ىف) هللاعجىأل عاقلا أ رو و) لقتسمعونامْممالكن او مدقتام عج ىأ(انلقامه لع فخم معلا ىنعمىف عاش متةطاذلاكا
 فئاطل ىأ(هتلازجتوق نءءاحصقلا ٌزحعهحن وىذلاءأثنموهسسقىأ (هنعوهزجعهح وقهن_.ىلالهأ هع لتخا

 (هظافلأ ةعادن وه أعم هت و( هنا ”رمواحام اك ى>ةيضاملا لاما ةءاكحل هب مدعو لاقىأ(ل وعن مه 8 8 هدص راعم

 ه_بنابم فئارش ىأ || ىلع قلط مت لزج بطدلاقيةوقلاوةيالصلاوةظلغلا هلا (هتلاز-ةوقىف ع جام) ئئاندزاسعا ||:
 تئاوشنماهصولخت | هناىلاةراشاةوقلاهيلا فاضأو هتكاكر مدعوهماغن ماكحالا:هريعةسانلي زحءئاطعلا ةيفةرثكلا
 تاماكلا رقانتوهك 3 رلا | ودحوأهللا ريغدن ع نمناكول و همظن فل” كالوالصأ لا هيلاق رطمي الى ماكحالات نا رميلعأف

 ش همظن ندحو )هنا رغلاو || (هظاقلأة_عاصنو)اريلا ا مفاضاعصن وةوقةوقلل لاقي وةوقلاب هريس ةجاحالو اريثك افالثخاهيف

 ناسحّ ساو ىأ (هزاخياو عطقل اةلازحما ل يقو عصان صوب[ هنمواهصولخو اهو دو ىأنمةلمهملا نيعلاوداصلاو وتلا عّششب

 قةري_هكلا ىفاعملا ظن ىلاةراشاهنوكو هيلا ىعادال قاكتوهوه_ذايب ه-ةءاصنوك شلل عطاقلا ىأ ل زجلا ءاضقلا هو

 نمةريسلا ىفا.ء لا نوض بيكارت و( هقيلأت عدد وز هماحستا وهمس دا نأ( ه راحاوهمظأندح .و) هلدج والعب ديلا تان حلا

 روصقالوهانب«ىفلا+ريغأ | نممد_ةمعجام هلوقوهريغ مالك اهكل سال ىأ هتغالب ىد رط(هولسأو) ةيخاو ما ةفات ملا هتامأك
 هقيلأت ع ديو)ءانعمىف || لو*فمنزو ىلع دص وأ ل وعفممسار ودقع( رشلارودقم ف نوكي نأ عصدال) هلوقي قلعتمريعأت

 (ندئأ (فراولابا,نمهناو) م عردقهةيطئالا م ه*جاسمل ل ةمىلعةردقلا م.مكمالىأةردقلا ىنعع .ٍ

 عينص ىلع ىأه.واسأو 4 ِ '
 (بولسأ ىلع سل عينم 1 ىلاىأ (ا يلع قا ارادقا نعةعنتمملا) هج نمئأهنبان واذهبار نماذ هلا. اهعونو اهسنج
 رهنالو ءارعسشلاملظن تعب ( والان ايساك) مالكلا قلب نبوهو معو و اتسلا امن'اكا,يلءنوردسقيال
 9 ولكي نأ عصنالاءا هك 7 3 0 ىلك ل للا 0 أ وهالصلاهياع ىدعل عق وامماذه وتيم ع ملا

 دلامعتبثالاريشبلارورةميز | معا اتقن لص جردتل هدر اني دعنا قربنا راين و دارا تتح
 3 فئاطل 1 5 نول مح ةردعل رك ذهقن وكيفامهلمشتل ىلاعت هلنادجت رفنصملاهقلطأ ومو

 دع املا هع دال كا مدنأ زدععم ف تدب مك ملو هلع ىلا عت هللا ىلسدقك ىف (اصخلا عينت و9) هلوقل سان اوهو

 ةقاطنع حرتن اىلآ نءصضعد مد: دقوةنسلا لهأ ماما ىرعثالا(نسحم اونأ _ يلا هذو) لاقفرخ آابهذ 0 ذ

 قوم اةايحاكاهيلع) مهتارود_ةمىأ ةزمهلا عّتفب (قاختارادقا نعةعنتمملاقراو#لا باب نمهناو) ىلا مالك ن ههنا نيعةف قالا

 ةنتلا لهأ ماما ىرغشالا ىمو هىأن بةدرب ىلأن با لالبنيوقارعلاريمأ نبا هلا دبع



 ة-اصنلا نو: :ىقرهأن وةغالبلا هوجو ؤرهاموهنمدل#ا فىأ(مئدلارودقم تدق لش ملخد. أن كميامم) نآرقلاىأ(هناحلا)

 ماركو مهراك_ذا جان: سدج نم هنالد) ثم ناين | ىلعةولاوةردقلا مه.طعي ناو ىأل ادلاريسكو ءايلا مضب (هياعدللا مهردقي و)

 مهعنذ)هيلعممتردقمدعناشلا ىآناشلاو هاذه زةخنىفواذهىأ(نوكيالواذه نك م)ناشالريمضلا(هنكل و)مهرا ارسأ
 مخجل ا ديدشتب (هذعمهزج عواذهدللا

 ىأ (هراحصأن مةعاج

 ازهنكاةمالاءاملعنم

 مدة ةفرصلالوةلاوش
 رباك أد_:عحوجرعهنا

 (نيآي رطلا ىلع :و)ةعالا

 أزد عمهن 0 نا نم هز

 د ه«ةمواقم نعهناذب

 ىلاعتو هناح.سهزيجعشب
 مص :راعم نع مهايا

 (تب اثهنعب رعل اردعق)

 اا با
 عقاوىأ (موملعةجحلا
 ىف نوكينأع دب ا)
 ةح سن قو( مهرودقم
 2-01 رمسلا رود_ةهم

 ّط رع_ثالاهيلا بهذام

 (هدحت وال ءابتأضعب و

 ىلههحص راعمتبلط وىأ

 مك سوهيلعىلاعتدتيا
 (عطاق هل-ثعاوت أي نان)
 ىأ (وهو)ةبرالبىأ
 عمل ءاوناي نا مهيد

 نوكينأ عصي اممهنوك
 ىفغلبأ )مهر ودقم ىف
 قيلاىأ(ىرحأوريجعتلا
 ىأ (عرقتلاب)ىلوأو

 (م اور عيل
 لالد_ءالاوىأددمم

 رشبءىجع) مهزج ع ىلع
1100 

 َر نمد رقهناىأ( رمْسلار ود_ةمّت إثم لخدد نا نكميامم) زجعملا نآ ارغلا ىأ(هناىلا) هج
 وهوسرفلاوناسنالاه: سذج ناويحملا موق هلة موهسنج فيرد: مهيفلخاد غيلملا مالاكلادارأ
 نكي هنكلو)لاعالا اخ نهه_بهذ ىلع هلق !طريسقت فطع ( هيلع هللا مهر دقي و) فورعمزود

 هلثعنايتالاو هةضراعم نعىأ(اذه نعهللا مهعنخ) لب ةملا ولاحلاىف(نوكيالو) ىذمام. ف( اذه
 مل-ءمهد-_:عو هلثعملكتلا ىلعةردق مهيؤنا هانعم ليةئاضب آفالة+اهيفوةفرصلا,لوةلاوهاذهو

 نماهبايسأر فوت عمكاذ ن ءم_معاود فرص هللا ن كل ىدحتتلاةلاحا ميااسأو ةغال+ااهوج و
 دنعمللا مهماسلىليقو ةنسلا لهأن مذاسالاو ماظنلالوقوهو بلطلا ريركةوتيكمتلاو عد رغتلا
 تب ب ةفرص ىدحتلاةيمتوهيلعاوردقيملكلذاودارأ اذانةغالبلا مولع لعلاو ةردقلاىدحتلا
 هناالا ىرعشالا نعى ةئو ةعيشلا نمىدهلا لعىضت رملا بهذماذهو مهر ادق نم ملءامو ملاح رهاظ

 لوالا_هذملا وهف لمع ناينالا ىلا ةراشا اذهانلق نافزنيهج ولل لمة < فنصملا ماكو هنعرمتشر مل
 لكي نحمل | قاردارملا نوكن نأ لمح لاقو نانا ىلءمهضءد.لجوىفاثلاوهفرادتقالااناةناو

 || هبولسأو هتغالبب هز اجعا نمقرطا !لب ( نيةيرطل | ىلءو) فاك لا نم ه1 ةجاحالو ىرعشالاريغرخ آ

 ١ هروءاقطالمهدانءخقنو مهكلاهت طرقو مهتغالب لاك عم قة (تباثه:عيررعلازجعت)ةفرصلاو
 ردغيو نكوىأ(حصباسع) هنمليلق ل قأي موةيلكتب (مهيلعة جحلا ةماقاو) :ءاضاوالاعّتشاالاهدازامو
 فاضمردصم( مهيد#و) ىرعشالا بهذم ىلع(مهرودةمىف نوك» نأ )ةغللا ىف ىنعملا|ذهبدروهناف

 نآرغلال ثمىأ(هلثعاونأينا) ءاحصغلا برعلا نمو هيل عىلاعت هللا ىلص ىنلا باطىأ هلوعشمل
 (وهو)ه-فسيرالا_عمهزحمد(عطاق)هريخأد ةبمةماقاوث باث هريخأ د هبمبرعلازجعوةغالبلا ىف
 (ىرحأو) وملاءايحاك نور د_ةءالاممهريغب ( زيجعتل ىف غلب أ )مه رودقموهاعىدحتلاوأ كذامىأ

 عرقلا نمرييعتلاو خب وةلاوهو( عن رقتلاب) ىلوأو قحأ ى_همنيءلمهمءاروعادك لو ضفت لعفأ

 هردق نم سل ئّدب) مهتغل ل_هأومه.ذجنم(م-هلثمرشب ءىج؟بجاجتحالاو) برضلاوهواصحلاب
 رهبأ) مهتردقمد-ءنمروكذملا ىأ(وهو) هنر وصو هيدا كهزاجعا نملوالا لوقلا ىلع( مزالرشدلا
 مايك غلب مالك اهنهونددالةبترعىف ول عو هنأش عافترالةرهابلا تان" الارثاسلاهماغأو اهرهظأ ىأ ( هنآ
 عك وأرد_كملادلارسكبهلالدلاو ةفاضالا ىلعر حلاو زييمثلا لع بصنلاب( ةلالد عقأو) هليصُقت
 لاوحالا نم( لاح لك ىلءو)هّ:_طراعم نعم_هزجعب هلذأو ه-ءدروهرهق اذا هع نمعقأو ليلدلا
 (لاقءكلذىفاوتأ اخ )او زج ءدقفهتضراعمنع ف رصلابوأ هتغالبب زجعمهنابانلقءاوسى أ ةسقباسلا

 دالاو ملا عتفب (ءالحلا ىلءاورعص لب ) عاذو عاش كلذ مهمردصولو هءهوضراعمالك مهنم عمسن ل ىأ
 دنعبهعراوب رثىأ(اوءرتو) مهدايقنامدءومهدانع طرعل(ل_هقلاو)لاملاونطولا كرتوهو
 وهوةلمهملاداصلا عاقب ( لذلاوراغصلا) رقما سفنور لا هدب رشا اموهو سك عج (تاساك)ةعرح
 | اوعرجت وةناهالاو ريقحا | ىلعاورمص ىأ ةينكموأ ةبح رصت ةراعم_باهيقو ىريسغت فطعلاقةلذملا

 0 بجعل اهمظنيزجعم هناي ل وقلا ىلع ىأ ( مزالرشدلا ةردق نم سل دب ] مهتاج نمىأ

 ةجحلاتوبثىفىأ (ةلالد) رهقأىأ(عقأو)ةمال-ءروظأى أ (ةءآرهبأ) مشل ةردقنمسدل هنوكى أ (وهو) تب رغلا هءولسأو
 "ام ىقىأ(كل ذىف)اؤاءاخ ىأةزمهلا عتقب(ا ونأاخ) ةغاللاوأةفرصلاب زاجعالا وق نم هرب د_هنىأ (لاخ لك ىلعو)

 مسهل وخا ومهسفنأ لة ىلعوىأ (لّدقلا و)مهناطوأن هجو رذملا ىأ محلا فب (ءالحلا ىلعا و ريصل؛) لادج ماقم ىف ىأ (لاقم)

 ةناهملاو ةنكسملاىأ(لذلاو) ةراةحلاداصلا مب (راغصلا تاساك اوعرجتو)



 ةزمهلاحدمي وهو اوثعواربك هشعثروه_ثخامش نمىأةمجعملانيشلا مذب( فنالا خو هشنه]اوناكم-منالا ناو ىأ (اوتاكوز
 هنأ ىلع نون مو ىءبةدودمتةزم ىلا هطمضو فنأ عج هنا ىلع نيتمضد ةخس:ىفو فون هءج وقورءموضع نواللانررك

 امهالكو ميلا لدعءارب ريضلا ىرخأ قوءانريغب ةخسن ىف رءادقءأب وأةز .هأاهدعب فلافةدحوفةْزمهرسكب (مضا |ةءاباو) م آعج

 لدتلاوءأل_لا نمرك ذامنوراتختالىأ(كلذ نورث وبال ثك)هنمادعامتو ه:عارماكتررضلا عونمنماوناكو ىأداضلا حّمفي
 م-فهذ ىلع مهري_صو مهزعغنمرمالا نكي مناوىأ(الاو) اهركىأ(ارا رطضاالا) هنود ربالواعوط ىأ (ارايّتخا) لذإ'وراغصلاو
 اهبلغشلاو) مهتارودةمىأ حذو < مذب(مهردتنمتناكول )تازجءللارئاسونآرقلل ىأ (ةضراعملاف)
 رهاظل ١ و (مهلعنز وهأ زا شتت 1 222222ئ2:25555255575999::2ل تتم

 ءاقلان لء كافل اق: نا

 لعاو لغشااناكماوأ

 مضي وهوةيلاحةلا

 زو وهوطبض اذك فنأعجنوتلا ذود ملاوةز مهلا عتفي( فن "الا خومش نماوناكو)اهصدغ

 نءهانكوهو عفترااذا خمشر د همةمجءملانيشلا مضد خو «كلاودارفالابنونلا نوكسوةزمحلا حاف
 امم عنئمااذا ىنأرد صماملاوٌة دوم اوةز مهلا ركب( ميذلاةءاباو) دقرب دق: ةرلاحتل او دريك اةياغ

 ميضلاو لذلاىأ(كلذ)ن و طربال ىأةشاثلا( نورثؤءال  ي<)ريةحتااولذلا مضلاو ههركي

 فطعوهو ءا<اوارسةىأ(ارارطضاالا هنو ضرنالو) ههرهقو مهريج مدعو مهرايتخابىأ(ارايتخا)

 ناوىأ ةيقاملاالوةيطرمشلا نا نم بكم (الاو) اطملالوءقملاوأز بيها | ىلعا مدنو هل بقال ريسقت

 لادلاحافو فاقلا مضد(مهردقن .تناكول) هلئامباعنايتالابنآرقلل( ةضراءملا) رك ذاكرمالا نكمل
 مها ةدشا ىأةيلاحةإ -+(مهيلعن وهأ اهل غشلاو) مهةرودةمةضراعملا اكول ىأةردق عج ةلمهملا

 وهوةلههمءاحو ميلا نوكسو نون امصد(حجنلاب عرسأو) رك دام ىلع ربصأ |نممهيلعلوسأهتضراعم
 مدعن-ءهباو ردتعاامعطقىأ( ردعلا عطقو) مهملعةد ل لاطدا وهوم_ب واطع زوقلاو رعظلا

 وهو مهد_:عىأ(ميدل)هنمهعرقاعهناكسا ىأ( مدخلا ماخخلا او) ةدسافل اراذ ءالان مةضراعملا |

 هردق سدلوةيلاحةل اوزيدك(ةردقمهنممهو) ماقاو عطقو عرسأو نوهأن مهلبقام عيمج ىلعتم |||

 سكعلاب وأءرب_ىفاثلامهوةيماهفّدسا نمولوأ أدت ممهو هغلكما لقاك نيردتةمىب_ه؟علاح

 حدا خاب أ وهو هرنك لعبالومردقردقيال ماظعرعأ ىأ م هش ىأ مهو ىأ م هرم خل لاو نيهذملا ىلع

 مهمه لاقي دقومجعلاو ب رعلا مالك فاك روهثمو هوةقا<لاامةقاحا ىلاعت هلوقكدم زامودم زم1وقك

 دحأهيفم-داعبالنيذلا مضلاةءاباو سفنلا ةماهشوةغالبلابنوفورعملا موقلا مهىأ ن هنود

 هردقب قلعتم(مالكلاا ىلع)ابسىديأرويدلاوامصلا مهةزبو لذلا ضيض> ىقمهعقوأامي كيهانذ

 ةفرعمب ىأ (ه.ةفرعملا )رد ةىلءفوطعمةءاردوةءاوربودنموهو م-ميىدتقم ىأ (ةودقو)
 مهىأةيفاقللهءىقأوةودقبلعتم( مانالاعي#) مرتك رقءافصومبترطفةءالسل هتغايصو مالكلا

 ممشرك ذا هنامث اوضراعاو ضرو اوزع ىف يكف مهري_غلاءبتال مي ىد مة كلذ لكف
 ام وز هأوقب هعقدقممتالام مدع :ومهزنت مدعل هد راسل موك رنامه وم «مهوناك رمهريكثو مهقنأ

 اهمضو ملا حّتفب (هدهج)رد_ةمماع نم خرفمءانمتسالافبرض هنري ضام (دوجنمالا)دحأ (مهنم

 هنيقناسنالاد ةدئام مضلاب دهلا لل_يقو عسولا مضلاب وةةشماعتفلابده#لاليقوةقشااوةقاطلا

 باطلا ىف مهدنعاماولذ مهنا ىنءملاةمهدهجالان و دحالملا_عت هلوقك هسفن سعي وهيفدبتخ ىأ

 (هروهظءامخاىف) هتوقوهثقاطىام غرفتسا ىأة ل مهما لادلاب(هدنعامدغ نئساو)هنمْئشىلعأو ردقي

 تاتا ار _رررر__.._...7ججصصصصصصخج7ج7جب

 نيتمضب و نوكسف
 ىأ نيتحتفب وحافبو
 ةكرشلا لاغتشالا
 عرسأو) م-يلا لهسأ
 توا كد 1( عخلا
 رغظلابىأ مج نوكدف
 (رذعلا عطقو )دارملا ىلع
 دامعلا دنعةرذعملاىأ

 ه«هازلاىأ (مدخلا

 مهدتعىأ (مهدل)
 ممن لاحت اوىأ (مهو)

 قو(رادتقا مه نأ
 ىع) ةرذدق ة+سن

 ةخسن ىفو (مالكلا
 حدب مهزنم مهو

 فاقلا مفي ةردق : ١

 قورداف عج لادلاو
 هردقمهنء مهو ىرخأ

 قمردقو نية دقي

 قو ةعوفر عديم

 مهتم مهوىحدلالصأ
 زييع لاقق سصةلابهردق

 ريمض نءةيااح:|#اوهلمق لصفتملاريمضلل ( ىف افش - 5:)
 ( مانالا عمم #) مالك-لاب ىأ ( هيةف رعملا ف )ةوسأوءادتقا ىأاه> ف ىك>واه ,رمسكا وىاقلامذب وهوهر دق ىلع_مظعء(ةودقو) مهيدل

 ءافلاب(دقتتساو)هداهتجا غلاي وهدهجل ذ. ىأهحتفو لا مذ هدهجدهجنمالا)د->أنمىأ (مهتماسو) ةردةلايولع:م

 هيلعلاعتهّبلا لص ءيدنواعوأ نآرقلارونروهظ ىأ (هر وهطظءافخا ىف)هتقاطةوقنمىأ (هدنعام) عرفتسا ىأةلههملالادلاو

 نأشلاةعفرةهجنمإسو



 الا هللا نأ . وموةاوذانهللارو رون اوف. ٌناَنودن رب ملاعت هلوق نم سمة موهوهرو وظولعل ودرون مي نأألاهللا أي و(هر ونءاقطأو

 اورهظأاخ ىأ (كإذاومل+اق) هرول

 رمكو ةمجعلل هال
 2 أسومدحمك# مرد وما

 أذ وأة>وتفمةزههك

 هود ىأةك عد

 ا ن-*) ةفدعو

 ةدحوملا تفي( مههافش

 تاملك ن مىأن وذلا لبق
 مههاوفأ نمتردص

 دلتا مكساندلاو
 | ت0 ةمدعملا

 امعشو رمسكت ا

 الو هذاة.طناسنالا

 ا زاحالوىأ (ةفطنب | وأ

 نبع و) هراديمارطعي
 نم ىأ ( مههايم
 م-متغالب رامنأ رهاوظ

 لب مهتحاصفرارسأو
 متل عم ىفاكباوراص»
 كك (د_هالالوطعم)

 (ددعلاو رثكو) نافرلا

 رهاظتو) ناوءالاىأ
 نا دالا(دِ أوامودلاولا .

 مهتنواعمو ىأدلولاو لاق
 ماقم ىف مهد _طاعمو

 نهةخس:ىقاماماو درلا

 دهالال دن مالللاب لمالا

 ّلادلاب
 (اولبألب) في رحتو
 ١ وسآى أل عاغلا ةغيصب

 اوديو ةتضراعملا نه

 ) (اوسناخ) ةمواتملا ند

 هدس>وملاونونلا عاقب هو

 ةهدد_ثملال دقو قفل

0 

 لوعفملا يصب ؛(اوعن :مو) أوعطن افىأةلمهملانيسلا دو

 حتفب ( ةظيمخ) ةدهاه اًيياغهيفاودمتجاام ةضراعملا ماعم ىف هعءأ

 َن رشأاو هركوأو هدول م: :ناالاهّشنا ىلأ» و(هرونءاةطاو) !سوهياعىلاعتهللا ىلص ىنلاوأ نآر 1 ع

 اودبتحا امىأ(كلذ )دعب تانبل اركذلاهتني رب ةصخملا ىلءسورعلاءالبنماورهظأ ىأ (اوللجاف)

 ءافاوةزمهلاوةيححتلا ةان ثلا نوكسوةد-_توملاع يل ك3 اا مشب( ةعدج 0 هولوأحوهمق

 يا (ميهاع ذانين م)مهرث ارسراتسأ فلخة رو ةسمو مهرئامض ىف تأ .:ه ىأ ةلوعقم ىن عف]-معق

 ة[حرصموأ ةينكمةر وهش «ةراعتسا ىهو !مماهرو عطا مالابةقش !اوتذما انتو شاه نوظفل2 ةملك
 سضص 211 فاي: نم قايصلا» ءاملا ىفوءاعلاو اي او خلا مذ (ةقطنب اونأالو)

 ةؤلوالاىم .ةوءاطلا ىلعةهدقمىفاقلابةطقن خذلا ضعد ؤوةلياقلاةرطقلادار ااولئاسلا ف طاتلاو

 ةفطغنب لجرءاذ_ ثددحلا ىفءاحايك ءريثك ىلعوءاملا ليلة ىلءىلطت ةقطغلاو بغارلا هلاذكاضنأ ةفطن
 اهنا ل قونيعلان «ةدئاز ملاوارهال انىراحلاع ءاملان يملا( مههايمنيعم نم: :هدارااوهو ا

 وهو ممم 00 اورد اوس السار حسا ءهوضرالا راس ىءعن عم نه ةءاصأ

 نءةرطقاود_كمل مهمالك ىراخومرتحا هقدرأومن : ممهام عم ىأ ةم“ كموأةحشر ةحرمدمهراعمسأ

 ىأ(ر هاظنو) .هئاكتفنم(ددعلاةرثكو) ىدحت ا نمز عاستاىأ(دمالا لوط عم) هنأر طقيذع

 نامزلا قاضولذاراذعالا 'ةلازاو همشلل عقدا 1 هوربغدل ورع ,كلاىأ(دل وامودلاولا):دعاسمو نواعت

 هنمو ل .ةسأ اذاس بأ لاق 0 انيلا(او بأ لبامةرذعممه ناك ناوخالا لقو
 لؤالادا 1 وراسكسنالا ىنععن وكي ولد زازعهمساناكولوىلاعتدتلا ةجر نمهسأيل سنليأ
 سشفدئاصربغتنك نا « هلوق ىف اك أهدرد شت دروو ةفهْع حوت هةددحومءا , هنوني (اوسنأد)

 : ريد :ةىةخلا تلا صوصخملالاقيد-ةوروك ذملات دب :!اذروأو قلاب ص كوه لب ةاوعطت 2 عمو

 | او لب أ ةنيلوقلاىلاةراشااذهلاةيدقو مهزجعا ةضراعملا نء(اوهطقناف)لوهجلب انبلاب( اوعتمو)
 نيمرحا مامالداشرالا ىفو ةفرصلل ءاسءاهللا مهعذهىأا وعن موهنع اأو نءممتقاط جعاري اوسناق

 لاس رط#اللوقلا نمي 1 راده ل يقه.ثارتكالامدعل لب زجعلل ةضراعملا كرمت إب رعلا نا لق تاف#

 ترقحو خم ا وندشأ اود ودقو فيك-ةةضراعملا ارماهمهقحىارعشر عاشلاواذااوناكدقو لقاع

 هجرى ءدملا ةراشأ نمهيلع لان مت امرهدقومهمالعا تسكن ىتحاولتوقو مهمالحأ ته ةسو مهمانصأ
 ناذوفإلزحت تا ,ىلا :ديز ماك "املا ؛مةضراع ءللا قندم 0 و-لبارضالاوهباوجو اذى اعت هللا

 تفتايرلو هوولسأو هماظن ةروصب وهم ..ك ارت صاو+خو همالك س فني هزاغا ىلا هراشالا(ه زاعغانمناعوت

 ىلءرهظليلدغ ||توودحا ن نّدل لق هلوق نابهود سفأ مناف مدقت كهد- :ءاهبلوقلا معا ةقرم هلل

 سلوى را عامتجاة|نعزثذيحمهلال مهعام جالت قس م ردقلااوماسول وما ردقءاق عممشزخ

 همزاي ةفرصلابلوقلاو نآرةالزاعالاة فاضا ىلع د ةعنم عاجلا نا عما ذهءرك ذب لفت <ا#قوملارغ

 عاجالق رخددقو ىدحتلا نأم زلا ورب زاغالالاو ز همزاب ذة >ونآرقلاىلاالملاعت هتلاىلاهتفاّضا

 هناضأةفق رصلا مزأي :ونآرقلا نهرهظأةيقاب هلدرحعمالوةءقابىحظعلال وسرلاّةردعمْد!ٌدمالا

 001 ديول يف وجر ديتءاخرس وهز دعب لوعلا تلف ناوي ضل عنآر عال ةلمضفال

 ترحل :اماع ةردعغل اامظاتاك احلا ىلات وجون مهممهنا مرد تى هتلقلاخو_هو

 اذ رد_ةالهناو اه رجس مهسوفث نممهعطقلال_صأهّنْض :راعمل اوهح وسلةف رصلال وقلاىلعو

 هيلع

 اماهتجا ىأ (هزانعانم) )ناعوت ةحيت ةخسن ىو (ناعونلا ناذهف)ةذ راعملانعىأ( اوعطةناف) ةموأ#ملا ىلع ردقلا| رطعافأ

 ادأ ارغناوأ



 تدني وو موو ب ف نكاح صو وع يول )»وجت 0:01سئل ١ دعه »اهتم -

 ىلض هنال ضارتعا طرشلاو ناخد لءافنملاح (نيذمآ ) موهيلعيلاعتهلاىلص ىنلاوأ ايؤرلا |[

 ىأةزم فا رسدكب (رابخالا نمهيلع) ىوتحاو ل هتشا ىأ(ىوطناام) هوجو نم ىأ( زاجعألا نمشلاثلاهجولا) .ن( لصف
 ىأ(دروإك)ةةحاللا مايالا ف ىأ(دج وثلدعيىأ ( عتدملو نك: ملامو) ةقباس !اة_:مزالاؤ تان :ىكلا ىأ(تابّةملا) مال_ءالإ

 نامار كادحسملا ناخدتل)م اركلاهءامحأو مال تكاوةالصلاة اعىنللاباطخ(ىلاعت هلوغ ةكريخأىذلاهجولا ىلع) در وامل اقياطم

 هلم ةكبال ا ور د ىقىلاءت هللا ىلع* ئدبو>+و مدعيىلاءاماوهدابعل اه. اع ةمد ملا هيدعل لمت( هلأ ءاّ

 ناخدتلواو نمل لام( نينمآ )باول لاح هبال دويل علامثهلل لصونلاوأ ةرلا كلم هلاقا ل ةءاك> وأ ةميغوأ توم ن# ةلعل

 نا مهل سرقلا ةماغ ع هءا/ دعد نممورلاوىأ(مماغدعب نم مهو هلوقو) ةصرخعمةدط رع اة لاو

 ١ مك سس سي يي يي ص ثا

 1 قعدنا ؛,عونم تلق رد ى سال رمالا سفن ىفا مع ْر>علا عهاهيلا مم للا هج ونتلق ناوةكنلا هدلع
 حرشفةكممهاراسرفللا نع ةرد- ءلاسدس نوعطتي التغلب مانا قكشار يانا عر ةذلا عطقو فرعلار اسعابتر 5

 او”.-ثو نوكرشملا || ثنجعب عطقلا عمىدحتلابنوبط اخ ف يكل .ةامطوةس عت هلمأ< ةفرايتخالادعب لبدادتباتاك الل
 مت: اولاقون يمل لاب طال عطا از ب ىأو لهج أ اكناميالاب,نامالا مدعدم ءنههللاب |اطخكاذرمظنوهنع

 باتك ل-هأىراصنلاو تاناغلل ارظنا| نعاضارعاو رهاظلاراشعاب
 نوصأ سرافو نحو نع -هجولاري غر آهج ونص ركملا نآر ةلازاحءاىأ هن (زاجءالا وجو نمثلا ءاادجولا لدذأل#

 رهظد_ةوانلباتكال 6 ,(رابخالا نم)هنهض قو ةووهياعلمتشاىأ(هياعىوطتاام) ةثالثلا هوجولاريغوأن يفلاسلا
 متاوخاىلعانناوخا ل ع آب يغمعجوددملاةيتحتلاةانثملاءايلا شفي (تاب ءدغملاب) رد كيرف

 تلزئذكياع نروظنلو || ىلا ا !:هدارملاو قالا نا سامو هرمدع ل هأالوو ههكر ديلا مم قتال لماش

 عضدىف هلوقملا ةناالا نمعقوو ناكا مهرس نة( ع ة,ملونكيلامو) هلوقه4- ءلع فطءاذلةهيلع فوقولا نكمي لوالا نال

 لبق نءرعالا هلل ني دس هيىل-ةمامع. جنم ”الاهمالكى لاعدقةرراغتلا فطعلا ف لضالا نأ ىلع انة طاملانورقلا

 جرفيذموودعد نمو ا ل سد :ىقاح.2ناكّنأو

 رصن هللارصب نوئمؤ لا ةروسق ذ (ىلاءت هلو هك هن ا ا يام كل و

 ميحرلازيزعلاو هوءاشن نمألا (هّرنا» اشنا) م ل م.-قباوجىلءةلخادماللا( مارحلا دجسملا ن ناخدتلإ عتفلا

 . هللا فاذا هللادعو كلم هلازاملةراك> وأ ني ٌءوأ هنو مهضعب لوخد مدعب أدع ولةوأدابعللاميلعت هةقحت عم ةثدشملاب هقلع

 هر ٌ نكماو هل-عو

 نوحهلعد نوملءدالسانلا

 ايندلا ايا نمارهاظ

 مده ةرخ”الا نعم_هو

 16 ىبألاةفنوللهاغ
 ه-:ع ىلاعت هللا ىذد َر

 هتلاوذك 'معأهللا نر ةءال

 سراف ىلع مورلا نرهظل
 .ىألاقق نودس عضد 5

 هوذظف كذب مهريخأو هراسختأ عم هزخد هنأ ةيدذب ؛دحلا ماعلبقةني دمار وهو ئأر سوه لع لاف

 كالذد_عب عةيسهنابمللاع ٠ هرمخاو كلذ موهيلع وشل او>دلا نعد مزيكا مهدص|ملفماعلا كلذ قمنا

 دع نيرا تلت مورلا ناىلاعت هللاريخ اق( نوبباغيسمهماغ ذدعفن ممهوىلاعت هلوةو) ريخأأك ناكو

 سرافو ب بانك لهأ اوناك مو رلا ناكل ذو هراّمك ىفهن هللارب-تأاك ناكو ةن_سن رمش ءنملقأ: دم
 نو>رقي و سرافةبا نوري مورلاو سراف برات ماك نوكر رمش ا ناك نيك رشملاك مكب اك ال
 سراؤ تبلغق ىرصد وتاعرذابايقتلافمورلا ىلا | ثدحج ىرمسك ث ءبقنيمل كلمت لغبالوات كلذ

 هللا ىذدر ركب وأريخأو هن الاءزهىلاحت هللا ل زنق نيملسملا لهدا رققمو رلا

 فرثكا فلج نيا هللا ىبصا:يدنىلامت تلاريخأد ةواوحر ة:الفسراف ىلع مورلارهظتسلا وكلاء ناكر رسما هنع ىلاعت |||
 الج كنب ولست لعل كْسشبو ىدب لعج لاف هللاود عا, تيذك تنأ لب لاقفتيذكى اخ نب ةيمأ هالة كلذن مسوهيلع

 05 ا 2ااسئيئ ئ ئ ئئسئئسسس سئل مما 2
 عضبلا لاق م سومو عى اعت هنا ىبص هللا لوس ر ل وأرب+اف ننس الث لالا العج وامهحمدحأو لكن مص اله ريش ءىلع هذفارق

 جره د> نم هلوغق د_ءد نأ ت امو ني 2 عستىلا صولة ةث اماهل هه لحالا ىقهدامو لبالا فىأهدمازفعسنلا ىلا الفلا ند دام

 لاقفىفأة درو نمصرال-ةلار د 0 هدحلا مويس راف ىلعمورلا ترهظوارف ةاك فرست مل_.وهيلعىلاهتهنلا لص ىنلا ند

 لبقنأك هنابةيعفاشلا باحأ وب حلا رادو :دسافلادوةعلازا وحد فن اانتعأذخأ هب واهب ىذصت ملسو»اعىلاعت هللا لص بنلا هل

 ملعأيلاعت لاو رامقلا م رحت



 ىل ةىأ (هلك نيدلا ىلع) هيلعنو ىلا نيد بالخيل ىأ (هرهظيل ىلا نيدو ىدهلاب هلوسر لسرأ ىذلاوه)ىلاعت هلوةكو ىأ (هل وذو
 نيذلاهنلاد_عوملوةو)ةجلا نءالضفةرقلاو رهقلاوةيلغلاوهزع ١ : رهف لعد د املا طيلسثيهدارفأ ما مب ءعمج نب دلا ساح

 ةغلاسلا ءامدنالا ن 1 15 ل را "الا ه.م مهفلختسل تاحلاصلا اول 31 ءاونمآ
 11 1170 1 تن ا 7: نا ود نطاستلتج +: ادت 30 تال 077 هج تست مج مع دع سمج

 معيد م 0 جند ءاومهعأو

 مغ ىذلا
 دعي نم ل

 ىذرأ

 ىدودمعل انمأ م-هفوخ 3

 ام 3 َنوكَخ 3

 هللارمدل“ اجاذا هلو-ةو)

 ةكمع 5 ىأ (ع ”علاو

 رخآىلاىأ (اهرخآملا)

 قاعشامرخآىلاوأةروسلا
 وهود "الا ىب_عم نهي

 سك لاكيارواوب

 احاوع*أهلل هللا نيد ىف نول خدي

 (لازائاذه ع-مجناكت)

 هفءريخأ|كهلك عقوىأ

 لاقأك هعيج ناك فىأ
 ةومنلا مالعأ نموةزحعم

 سرافىلع مورلا تبلغت)
 مونىأ(نيذس عض ىف
 نشأر :ءليقةسدحلا

 2-4 نآاكرو نيس ع مس
 لكدَو اًضاأ كوشي نا

 دحسملاو 0
 نوقلك# ن نم مم ١ مار 4|

 زر تق هد
 ةردع ماع ىف نيفئاخ
 حاص ناكو ءاضقلا

 حت ةمداقمة-نيدحا

 رايتعاب ناك ناواذ هوةكم
 امدقم هيقةدراول'ةن'الا
 ةسنطو از ههعوتو وكل

 ارخومراص مورلاة بلغ

 هللا ل هللا لو نرريخأو ني. ثالثا كلذ ىلع«_دهارفانهقداصلا اهذخأ, صئالترسءىلعالجأ
 ىلاثال- أ | نمى مهو نينس عضو: فلاقهنلا نافناهرلا فدزو لجالا دم هل لاسةف كذب سوه .اع ىلاءت

 ىذرركب وأ صثالقلا ذخاؤنينس عسبسدع, كلذ عقوت ةلعفف نينس عستىلا هن مص :العلا لعف عسنأا

 هنالاع قدصت* اانهرمأااو رامقلا م رحت ىلإ .قاذه ناكوأ ب قدصت سود ءهللا ىلص هل لاةقهنعهللا

 هرهظ ل ىلاع# هلوقو) مثل أقم سد لكس اتم: دصت ىلع هللا رك-ثوأ مرح ساهنالا شبح ملعدف

 هئمأر هدو نايدالارئا بلغب و رهظي-هللالوسر ندنايىلاعت ؟ هللا نمهدعواذ ه(هلك نيدلا ىلع

 نماند- هاك مو ةهمشرع-غ نمل اا ناكؤ ةلوسرأو هللدرعأ انافإ هما الا عيج سو هيا عىلاعت هللا ىبص

 2 اونمآ نيذلاهللادعو هلوقو) دنلاو لالا ىفةرثكلا نهد يَ الامعممهرصتومدن4ك هّللاديمأت
 مهئادعأ ىلع نيروصنم اهل نيكلامهضرأ ىفءافاخ مو م ا الا مهتفلخ تسل تاحئاصل اول

 هللا ىدر قدد بصلا ركب ىلأ ةدالخ ىف ةدرلا لهال ن هل ملاةلءابمدار 56 اك ناودن" الاوذهو

 ل20 ةلماش تناك ناودن "ال رهو ءر وكلا وح 1ىلاىأ (اهرخآىل | هنلارمدتءاحاذا هاوقو) < -:ءىلاعت

 00 ب افا لمقال اتي ةرددم تارناهتكل حف

 ع هلاثيعنلا ةفمعءاتم كاملا ةفهنع هللا ىذر سايعلا كب مهماع سوم ع ناسا لت ص هللا

 امفةنيعملاهتاةوأى لا لزالا نم ةهج وةمتارد-ةملاناىلاءاسعا«ىحغلار رمعو زوقناك هنالاةؤٌك سفن
 هللا (لانأك اذهع.ج ناك هلوقب رك ذامري ف: ىلاراشأ مث ىنخالامةغالب ماا نمهيفومو دقلاةيقرتم

 دع عقوو ىقةحت ى-ءعناك واهب ريا تاميغملاز ممدقتامىلاةراشالاوهيريخأ املأ, ء.اطم لح ورع

 (سراف) نومولعمسانلا نمليج مهو( مورلا تيلغفإ هلو قب رشخااو فلل ىلع هدف مثهيرأم اذا

 دقوىل- هأردقىناثلاديرأن ا ةبر_عمظفلو هواذن امهدالب ىلءىناطي ومجعلاموةىأس رفلا مه و

 سأرىف ىأ ماك نينس عبس (ن 0 و اقول كحل ار راطلا د تع رو هاي متم

 قساغ /| ل_خدو)اضي أ لوالا ىن ععنوكي ء. اكل ت1 3ك وزط نارا راه حاو د حدس

 ىقهمالعا ارشنو نيدلاهللازعأأ ل جوفدعناح و ةودرعش ؟ تاءاجدعبةريثك تاعاج ىأ (احاوق أ مالسالا

 دالي قورل_.وميل ءىلاعتهللا لص ىنلاتاماف)ةفلاسلا هنلاةروسؤ اا ةراثا انك هوقفالا

 000 ءافاخم- هل ءجىأ(ضرالا فن موملا هللا اخت -اومالسسالا خدي عضوماهلكب رعلا

 0000 ا الح سال نالراكأ :لاةروسرك ذ ذنعدد ' الاوذ_ه رخ اوددعت سو هيا عىل ا عت هللا ىلص

 9 , الا اوذمآ نيذلاهللادعو هأوقىق او:مآنذلا موع ىلع ىنيما هو هلبقرك ذاميقت مدع ناولو*دلا

 ضرالا ف ىأ(اهيفن كو مدد علاق ذرو.دصلار 1< نان اهيكطاصتخلا مدعوةمالا عم

 نكمتف هلت نكمو هةنكملاةي ةمايقلامو»ىلالو زءالاراقانكمتم هل عج أ مالسالا نب دوهو (مغيد)
 اهيقايومهيديأ ىف ممرو هعملا ف ةرشأ نال رالا ىأ(اهابامهكلمو) ناكملا نم نكمتلا لصالاى وهو

 الصلت اه لعم رم نب اىر.علوزندعب نوكمسامرام" ءايهناوأ اف , ؟!اماك ةوعإ امه مهدايقناىف

 فراش ا ىدقأن م) لاقاذلو مسوي عىل اعت هللا ىلصه* مآ 1 ودع ههنمد ىلع ص رالا لا مالسلا أو

 ىلا
 مالسالا هل خدي عم طوم اهلك نرعل ا دالي ىو لا تنم لس ىغلا دان )اهريشو وما فئاط طلاو ةكملهأن مج ودلع

 مهكامو)دابعلا نو 57“ هنأ (مهيدامقنكمو) دالبلا ةماعؤىأ(ضرالا ف نينمؤلا) خس فاك يبلاعت هللاىأ(فاختساو
 قراشملا ىدقأن 5 اهدالب , ءيضرالا ىأ(اهابا



 يا دع علا حل اورحهلهأن .رهوقئيبخ فئة بد ميلااطلاو ملا رسكوعارلا م

 [ئأ(لسوهيلءىلاعتهّللأى لص ه8 لاذ[ك) مهداعمو مهشاعمروم مآلمكي ومهقارم ماظن مي مل ىأ (براخملا نهقأ ىلا

 رج 0010 0 ن1 رق: 1 5 قل: قس ك7 70060101 ا تهل حس حد جسعدمو
 نع مل .هاوراميق
 اسيوز)اعو -ةرمنانوت

 5 | ءارثقا قراشملا مدقو ةوبرءْلا سن اح نمد هدأ ىلا قريشا باح نمناكمدعدأ ىأ(براغملا ى دقأىلا

 ئا راع 5 0 لاق ئاورمدب هرخاق هنايدألل عقر ,دقوةسدةملا ةارالا<ي ةولسرلا لحم هنالهفرش والا نأ" كلاب

 كو ند الا د” لْضة برغل يأ نم
 6 الالهىناي ردبلاو © هيف دفنت سمشلاو تب راف) ىلجالت 4

 المكلا ىوحك فيكذ # هقصقلا لئالد
 اهقراش ١ 0 ىكندلا

 ..- . ا جبل 8
 لور ضح تدار

 قاقلارغتونامزلا ه>و 0 ءام .ضلادي ةموامصلا بهم كلم هك قع !امىلع هي صولا نم# د واقح قردلا سخن الق لاقو

 لاق كاكا عار

 هم_هردووزأاشد و * مهدنع هررم' نم قرشلاو

1 
 انا هلو-ةو) اهرسسابىأ
 هلاناورك دان ند

 هدان را فير كلا 0 لا كفا 8 امة
 0 هيدا 0 هررسسقب * الطف ةثالا نملك ىوح
 (كلذك ناكف)نامزلا 0 رعت ثد دحر( مالسلاو ةالصلاي ماعلاتاك )اهانطجاةركسمةحفنو ةيبدأ ةحخمذهو ةارق نهنادءالاءاماع هيفءاونالا - نم اذ_هو 7 كل رارالا ملطماذهف

 داكيال)هظفح ىطتةعىأ تعجىأ لوهجلل ىنب«ءابو واوو ةمجعمءارب(ضرالا فتي وز)+_دعىلاعت هللا ىذر ناب وثنع
 قيس 1 هىأ قرا لاو كا زامو 22 ىأ رععجو(اةمىلىو زام ىمأ) مملاهض د( كلم خا اميسوإلاهتا دلي لوول ةخيصد (دعل اهنك امأ عم مججىأ (اهبراغمواهقراشم) هللا فارأ ىأد زا نهلووجأل ىنبم( تب ه راف) تدوطو
 هاش داع ب اك : دارملا نابامهتدو عج متدرخ "ا لاذع تدم لوأ ناورغدناوهعب هرتوقلاسلابراقملاو

 أ (ةدحلمل نم)هيناعم (نوظفاح هلاناورك ذلاانازث نانا هلوقو) ف رشالا لصالا مدقتب بدال هراعر ثيدحلا ىلع هللارمخ ||| ق 0 ا هدمت ) انا هللادجر ف نصملامد:و قئالامهيقواهعمج لاقهنأ اكفكإعناهناش نماهواهتمو دسم
 كَ 007 نعتلئاملا ناكف) هدك و واهم سالا ةلالدينامّزرلار ؛اسؤرييغتلاو لي دع“ !انمزآر اا ظعح للون ىلاعت هنايرمختاف
 ة اواي املا مالا اهظفح لكودملاهتهنافبةكلاار !ارئاس الخ هنا هاك! لد. .هالقرب_أ مك لق: _سملا ىن(كلذك
 8 5 2 د كلا ل كلَ "||| 0 0 رع ا ا نمأ وظفحتساامب لاف اعةلزنملا

00 200 
 ةيئاقلاىأ (ةلط 1 ١ هترثكلد ءبالىألووجلءانبلاب(دعبداكيال) نآر هلا ارك ذلادا رااوابنم قناع ”رال تراص تح

 دا 8 9

 1 ىوكتلا ل قف نم ءااددعلا نءبرقلا قنوبرقي : ىععداكي 5 دبتوهرييغت ىف)دهتجاىأ(ىسنم)

 3 7 م !نامب(هدحاملان م١ ةلوقو هليدت نمعناسللاداشرا هل دنت نودههك لب دس لاووذدغلا
 اهو وهن رهدلا# نوكملا

 (ةطسارسقلا اميل رو.اب اهلي وأنو عي رلارهاوظ ن ءمخودعاكلذب اومسرتاك ل ماو هوداحلالا نم ةدحلملا ةقئاطلا
 ل نر هنعىلاعتهللاىذر نام ءىدصم نامه-ضعن معز وكم ا.عامسالا مهودد ا ,نو<.- و ةفيخسأ]

 ىرباورتستو عناصلا اوقن نيذلا (ةلطعملاو)هريسفت لوأ ىف ىىط ءرغلاةرك ذاك نآر ةلا ضعي هنم ضقت

 اميشال) ةرصاقلا لوقعلا ضب ىلع جوربامزم» زو ندا ضةنىفاوعسسو لثقلا ن مافوخ مالسالا

 نود وفاعل ارم طمرقلابا- 21 ذالا ىلا ءوسلالاوا طب |نيد>املا نمةفئاطم هه (ةطمارقلا

 راد 0 لدم
 الوىكأ فوز ابتاص
 ةطوارقلا مهنيذلا لد

 مدئازام ناىل_عرج ابو

 ةاداا همنا ىلع بصالابو

 03 9 6-2 ءانثكسا

 ئطمرعلاناذج عاب 5 مهودي يكايالا ين نمةقرف مهدعبلاووةفورعم

 اوركذ درود> : روم دالوأن مةعاج نام هروهطظسددو طم رقئبنأ دج ل دقو طمرق لاق .ةنوكلا |

 ىناسارلا ل-.هىلأ مايأىف مالسالا ةاردب كلذ وزوكلملاو زباتبا كامو مهدودج يقلل



 الا ءايل [نو كس نونا اشفي (اهتين) اذ هانمونىلاىأ(مويل 0 مهذ جىأ (مبتوقو) مهذهجىأ(مطوحو مهذيك ١ وعجاف)

 ه٠ ىلع )دايز ىأةروسكم:ددشمليقو

 ةطما رقلاىأ(ا ةودما)

 دحالملا نه مهري-غو
 ءاقطاىلع) 0و

 رييغلالو هر 00

 ىو (ه-هالكن :هةولك

 هملك ن مةح رك ةحسأ

 ودرس 5 حمفب
 الو) نورس امتكن

 5 نيماسكلا كيكدشت

 ىا أ (هفورح نسم فرح

 الو هينابهفورحنمال
 الوهيت عم فورحن م

 لببارعاقم+_هديدرت

 بابقةيقانيامهظقلو

 ل (هللد# او)

 ماكاو ةنااءذ_هماع
 (هنمو ىأ ةمعنلا هذه

 ىقنآ _ةاازادعا نمو

 ن2 تبيغلا رابخا
 هلو-ة)نامْزلا لقسم

 ىأ (ع لا مزهيسىلاعت

 5 لا لهأ عج
 امك راددالا ىأ (ريدلا

 اذ صقلدرفأوهنئرق

 لك ةدارال وأ سل

 لصاوقلاةاعاراودحاو

 ىلاعت هللا ىذررعنعو

 م-عأل تازئامله-:ء

 ردبموناك ىدوهام

 7 هللالوسر تعمس

 ٍهللَسو هءاعىلاعت هللا

 0 :وهعرد نسل
 هلوةو) هتماعف ع ا

 هو 0

 فلأو فينو هن" الااماو ف:صللانمز خب راثىلا ةبسنلابىأ( ماعتئامسهت

 ا ناشي اولامو مال_.الا عفر ىلءاوقُك ةناف لولملادالوأ ن ممهويلاوملان موهوك أ آو رااةثاللا هلقثو

 كاف هذ: و تمل عبر لكلا اسقأةعدرأا» 'دلا 2 ةةم-ملعاباعرلادسقتو مهقرفت

 هللا ىل-ص ىبن !!نالدطما رقاومساسغا لقوةوعدلا ىلعهناعاف طمرق نب داجهءاحأ لد ءاقةقوكللا

 هاطخ براق ىأ ىوتناهيثمىف طمرقلهنالاةفةنيدملال هأ نموهوىثعارماعىأر ملسوهيل عملاعت

 ءون رعو هوريسْعف 2 مزكى مس ناكمهد>ناوب رغمهنا ل ,قوىل رعوهذا 1 هىلعو طمرقملا ط#:اهنمو

 ا وار ىهوةغر كلا|نملصالاىة 05 !انةفوكلادا سنهنينيعلارجأ الح رناكو

 ىنلانامع زفقالاهيلععمدجا ىتدحال_صلار عاظر لزب ملف ن هَ هكئامو ندعمسو نأ ةنس قمر وهظ

 ح-يءملاةملك | 0 رورو الق عد ب اقراظتللا ءامالا هباونيرش اسود .اغىلاعت هللا ىلد

 تناكفناحرهااوزورشلاب نءهوموصلاوبرغملادعب نم“ ءكروعصلادعب نيتءكرتالصلا لء>و

 ثاعَف املا نسا نيناميلسمهنمرهظىد خيراوتلا قوروك ذم“ فلج و ءاعدو توزحو عئاقومل

 36 ا هفال-_ثق ثا ةالئوةرمشع عب سقت ةدورتلا موداهلخ 1ةةكمد_ صقول س5 و دالمااى

 منو 2 مهدذع قيفدوسالار جمل اذ_+أواهتو ك ذ_أوةءعكلا بابعاقو مزمزن مهامر و جاجا

 اكل 0ك اولازي ل واونأف رايد! ن وسنه يق مهذب ن ,اكرق و. << ىف ب صئقار وسكمدودر

 اة«مهجو رخةدمتناكوأريثك اةادتم- ممم ىل-“ ةومهمزهثدئاقلا ر هوج مهاناو ى-اهرم_غوماش ||

 زو اميسد- ءدامولوقءاااهلمت:لةدسافت الب وأني هنولوأتيد نآرتلانوؤرحناوناكوةنس ني ناسعو
 رككلاو ةليحل ا ديكللايدا رملاو زها عطقي( مهدي .ك اوعجاف]) هناينم مدع ك هن اا !|با 0

 نآرقلا اوؤر<ناىفمهتردقومهتوةاولذب ومها.>اوملعاىأ ا وحو) نر ةلا فيرى
 قاطمدا راو مويلا|اذهىلا ىأ ضفاذملا عزب وأ مويلادعأر يدقتب ليقةدق رظااىلعب وصنم (موهلا)

 هانعموةحودقم نوثدءباوكسوةددشملاءام ارم (امين) فئصملان هز قرضاحلاتقولاونامزلا

 ةدااهذ_هى(او ردقاخ) 1 ذام.ث ءالوه سوده ىب هو ( ماعدت أمس ىلع)دب زتةدمىأ: دارزلا

 روءافطادارأ نكنآرقلا فد رف مهيهسىفمهلا #2 ليقع (هروننمئثءاةطا ىلع) هلي ووطلا
 الو)ار وهللام 25 لقال ريسفت (هءالك نم ةماكربي غل ىلعالو) ف فان“ الا ىقرشُتنم مس ظع

 ةنماهذهىلء (هللداو) قرتو هفهمالكن ءةماكن ءالضف (هفو رح نه فرح ق نمل 1 كككش :

 اضل -ةأوهئاقغ' .ة9ىعس نم جس ةسحوهماظت قل :ورعأ» وهما اك !ىلاعت سا امد ىهو هقول

 نولوبو عملا مز عس) لج وزع( هلوق)ةزجعملات ا يغملا نمهيره_تأام ىأ (ه:مو) هئاد 1
 نه نمثس عيسدعتر دب موناك ىتحاسودار 00 هلاردب لفهكب؟تازن( ريدلا

 هبا ىضر رع نيا لاق ريدلا نولو ع ملا مزويسلوقيوه ءهعرد سواهم 1 ءىلاعت هّررا بص سلة املورت

 نمل لانواع مهران 2 املا نولوبو شب رقرافك مز بىأاهتمدار |١ تملعقام عا

 ىعمواظفل زاجعا اهيففةرابعغلبا مهما زوما ةدسشّنغ ريعقبرضلاو نعطلام_هرايدأ ىلع نئلوّدم

 رافد 0-50 هم ماع رض م :توىأ 696 الاكيد ا مدا معو اعدإوتو)

 4 وهب 0 اوه ان دعا: -- يت 000 ا اننا تم ل نعر امخالا ناك موو ند موم موق

 95 لع للاسعت هللا ىل- ص هالو سرا كلذاو 0 ادددثىذأن م ررخملا نما اق ةرحملا دعت

 م- -ميىلاعت هللا عةوأاماهد عب ناك ةهنآ الاوذ_هتازئفسي رق رفباو ريشاو أورع- صالاف ةلسو

 نم ارصنهيلعك معني وارسامهزخ وىأ(هن د ىأ(مكيديانهقلا موبذعتم هوأ.او) ىلاعت
 نويلا ن نم م نوطظد وهم اع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرءاعل> ةعازخ مهليقارجض مهممت' الكعاامىأ نينمؤم موقرودص فش و

 بيرق رقلانافاوربص| لسه: 2 0 لصد لوو دلل! يي يلح نيرو و ةكما درو
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 وال سوس جو وب



 اوهءاوقو) مهسصالسرءالح ياو وهروب تا نيضزل الل ْ 1

 نأ هلوقو) ريبعمل| فرب ركشلا نماذهو قم-سدقو (ةي الا ىدهلاب هلوسر لسرأ ىذلاو ه) ىلاعت هلوقهنما ذك و ىأ (ىل اء هلوقو)

 من يهزم ىأرابدالا م ولو ىأ( هن" الاك ول :1ةيناو) نيمختلا قديد-# وندلا ف نعطك اري-سار رضىأ(ىذأالاك ورك

 مد ذعتو مهعج مزهنمثالذك كلذ لك كلانه عق وذىأ (كلذ لك ناكف) م_ْنعسأب عفددالو مفدحأ رضتالاعأ ورم ال

 ريضتلاوةظر رقىندك مهمازهناو هاا مهررض ىقىذالا راصتاو مملعمه رصغي نينمؤاار ودصءاغشو
 ىأ(هيفامو) مهلاثمأو ىجيسسسسسسسسسلللللسللللللللللسللل سس سيب

 ن-م) تاروصغلا قاجعو
 نييتفانملا رارسأىض ثك || م40: أمد ىلعناندالا رئاس ىلعهنيدر ووطن متيخلابرابخا يف( دن" الا ىدفلاب هلوسرلسرأىذلا
 ماوق أ حاضيا نم ْ ولت 00 ةنورصنيال مرايدالا ؟ ولون ىأ(هن الا 8 اقيناو) مهدد رمي ىأ (فلاقمودوربلاو | يتبع نال مدلج نورد كالا( ىنأالا ورضي باور. تم وسلا

 1 ارم حاضفاو 3 عقوىأ(كلذلك ناكف)لادسب رم اواهمين ١ 7 ر ومالا اومويلءانل رصنل !ة.قاعتناكوا ولع

 ىأ(كلذيم_هعب رقثو شك نم)نارعلا يأ( فام) كابغلا نم نارعلا اج( و) ممم لاق نم لك ربدلا ةيلونوهثيد ا

 لا ىمهت>ىف هلرت اابتىلاعتهللاالا هماعنالا مولى نوةفانملا اق خأامراهظاىأ (نيعفانملار ارشأ

 م11 اوني معها اهنان واظن مهوم دب اميقمولافام راهظا ىأ(م-4اةمود وهلا) رارسأف شك (و)نيقئانماةروس

 3 ىأ( هاوقك عح 1 َّنآ رقلاف ريدك 1 ر نس ياس وةةداصا,منام#تلاقم ىلع سو يلفت امل ميرشتو | 2 لامة تهل لور 2: «سسو هاا دك ايت يكدر مل
 ا لإ ركذا ل ثم متةرحاف ن اكان مقل ووولاقامس د مل اعتهللا خرب ونىأ (كاذنمهعرقو)

 (مهسفن ىف نولوقيو) انيذ_هبالول) مييجان ةولخ فو م.ندياميقدومملالوقىأ(مهسفنأ ف نولو#:و) لج وزع( هلوقك )

 ىقوأ مسي اميقىأ
 هللااني دع الوا) مهسومت

 هلا )ل وعناع

 د_#ىنانلوقبانبقاعب
 مالسالا ىف وهيقانمانعط
 لدي ماسلابانعاعفدو

 ىلاعتهللالاق مالسلا
 1 ربح ا ميلعل | اوهو

 سيق اهنوأسدا متهج

 نولوةياواكاع وأب ذعن ىدانيلعاعدايدت ناكولد#ى>ىفانلوقبهللاانب د عبالهىأ (لوقتاسكمللا
 مضفوك اذ, ىلاعتهتلارمخ أ ةنيماسملاو !سوهياعملاعتهتلا ىل ىنلا ق>ىف مهباميقنوةثانملاو مه
 نود _بالاممه هنأ ىف نوف لاعت هلوقو) ريصملا سةيفاهنولصب موج مهم هاو ةبدازو مهرئارس
 نيقفانالا4نا.داذهو كلونأ اذاكلهنورهظدام ريغم_هرئامض ىف نو رسمها نع )َ لال

 نممهسفنأ ص يل#ةرغ مهمه نك,ملوساعنلا مهيشغدقود> أمون موته وفخأ ىذلاوم_هركمو
 هللا أدب" الا اذههاتلشقامئشرعالا نمانل ن اكول ن ينموثملا نم ةول ىف ضعبل مه-ضعبلاقو لتقل

 نهو) لجو زع(هوقو) تايرغملا اج نموهو هولاقاميمهرمخأ ف كل ذب لسو هيل ءىلاعت هللا ىلص هاوسر
 ده نمماك-لان وفرح لونان نيرخ !موقل نوعاهشىأ 0 الايك نوعامتءاوداه نذل

 ريسغعم اوانيصءواذعم -نولوقي وهعسضاو «نءملكلا نوفر اود اه نب ذلا نم هلوةو) هعْضا 9

 هريخ افهم ااندع دامعمسنالوأت وملاب وأ ممصلابمويلعاعد (نيدلا ىفانعطو موت: أيا انعاروعمسم
 هلو اوصل

 3 0 زاجعاىلعلادلا بيغلابرايخالا ن هوهوم_,ةعاطا مدعو مهتلاتةمومسوباثك مشي رحشب ىلاعت هللا

 ىقنو_فة) نيفانملا نيموحو ورح تالا تحاو تامل قا كسلا هن'الا فودوهيلا ق>ىفاذ هونآرسقلا
 كل نودييالام مهسفنأ ىآ ندلا قاما ميدل الاانعا 0 الاءذهىف هلوتو اهليصقت لحم اذهسيلبارعالا
 انل اكول نسعد ( "الا ريقحملانم هنود_صقيد وويل ناكاسع تيغلاب راسا اد هد رخلاوءا روةسالاوسي دكتلاب

 دهم معزايك ْئشرعالا نم 1 0 هلاغ صو اتعارواوت يريدوالر وص قهبسنوز ريب و
 هنزحناوهلنهلكر مالا نا هنوك لاحىل عن دللا ( لاق ةو) مهمالكو مهت:كأبايلوم م ءاركم مه هتياعروهرظن سامتلا نيمهوم

 اهنواييىأ(هعضا ومنعماكل ان وك را اوداهند ذلا ًّ 5 وقو) .خلات>هللن رولاكأ ىأ (هن الايذكدالن وءامسإم وك

 انعطو هلوقىلا) اهيفنومتثدام ىلءاهنولوأي وأ اهلحتىفاهريغتابثاواهناكم نماهتلازاباريفىلاعتهللاهعضو تا اهعضاوم نع
 لامدق منيدلاىف'



 (نومؤملا) هدةئعاامو ىوربو(هدقتعاو) ءاضقامىأ لادلادي د دن (هللا هر دقامإا رهام ىلاءث هنرك لاح ىأءايااو ةرهحلاب م طه

 ىأ (نوتةئاطلا ىذح اهلل ع دعي ذاو) ريم:لاوري علا ن.ةئاطل اىد اير فظلا نمداضر نو ىلء(ردب مود) عقاولا هاضمقهىأ
 (نودوتو) امهارخأةم.نغوأامدادحالاومأ نمةلصاح(1'5من1) ما ارا هللا تدب نهةث "الا ةفئاطل اوأ ماشا |نمةعجارلا لقاتل

 1 ةركطشالو اهمكو نحل

 نمهةكوشلات انفال

 ريثكلاع-حتاوهو ريغنلا

 ل-هجىلأ عماورقن نم

 ريل اذاةمثسال ةكم نم

 ىدبأ نممهدالختساو
 ه.اعملاعتهللا ىلص ىنلا

 نيوةتمهراسجأو سو

 (هنمو) مهددع 6 0

 هنأ> ءسهزاعا نموىأ

 .ىلاعتهلو-:) ىلاعتو
 (نئزوتسملا كاني فكانا

 ةرمسغملا نب ديلولا ىأ
 ل ْئثاو ني صاعلاو

 نس ثزظ او ىد-عو

 نيد و الاو سق

 نيدوسالاوثوةإدبع
 لفقو دسأنيبلطملا

 ةيقعو بلونأ هعاذكو

 نبا لاو طيعم فأنا
 ملسأهنالاصاسعلا ىنأ
 نوقاملاو حقلا مون

 نه عاونأباو_كلهأ

 سلس 2 2 ب ب لل لل لسا ثيح(مانوكس)نايفسىفأعمةلمةملاربعلا ىتعبحالسلا ىهو(ةكوشلاتاذ ه5
 ريعلا ن .ةغئاطل اىدحاب رفاظل !نءم(ن رو:مؤملا ا ودب ىذت و(هللا هردق ما ارهظمىأءاياان(اةدمم)

 تاييغملان م وهو م2: كب رقلا مايأمه وةىفكلذ ىلع واط م ولا نالاوتدق وققىأ(ددنم و ١ ريغنل اوأ

 تاذرع_غْنانودوت و)هليقاملد,(ركلا اهنا نيتفئاطلا ىدحا هللا د_عذا 9 هاوقباهممه ريخأ ىلا

 هنمولاحرلاوحالسلا ةرثكبةدحلاوةوقلل فورعملا ءلوشلانمةراعم_هةكوشلا( كل نوكس ةكوشلا
 هودومه_سقأىف عقو مين ينموللرامخا اذهوهتال ابي رحال دعت ملا لجرلل حال#لا لاو ى اش
 املفمال_-لاوةالصلاه-يلعلب رمجهيهملعأ لبو هيل عيلاعت هلل ىلك ىنلا ىلع بر خهوهودوبحأو

 نهمهلاكنيكر شملاري-ع مودا هلعاملنءءلسملا اكلذونآرقل ازاعابمهتاميادازمهيلعمالت

 وبأ ل ءاوريغتلامهوةكمتلئاقءلهج وبأي ر نكذب راغكلا لءاسهملا جورخلا اوبحأوةراجتلا
 لهج ىلالل 53 رحبلا ل اسمناحاريعلابذ_خأكلذل لس .وهرلءىلاعت هللا ىلص ىنلا جورك نايس

 نيرمالادحأي ل _سوهيلع ىلاعت هللا ىل_صهيدنىلاعت هللادعو ةرددىلا ءعمن؟ راسو أف سانلاب عج را

 نمابيفالربعلاذخأ مهسةنأ ق نود دوب مهتعملاعتدللا ىذ رةباحصلا تناك وريغنلا لةةوأريعلاب رقظلا
 لةفنب رفاكلارباد عطةيلودعلا نوةأي مهنا ىلاعت هللار دةفلاجرلاو حال هلا نم مهدنءامةلقو ”أسلا
 ىلاعت هل وق) زجعملاهمالك فبيغل اه رامخأنمىأ (هنم و ْ دلازعأ أو ندنم وحلا هربادنأ ومهديدانص

 ىذالادثأ لوه.اعهّللا ىل_دهنوذوب اوناك ةعبسوأرافك-لا نءةسجن مهو (نيئزهتسملا كاني ةكانا
 ةلجنماذهولاقاكناكف هعوقو لبق مهرمأه:.افكواعب رسمك الوب ىل اعت هللا هرم أةهنورخدو

 ىف هلوقبهيلاراشأ[ كن رق ىفامهاعجا ذلو هلق ىذلاك سو هيملعهّللا ىلد هللا لوسراومرمخأ ىل|تابغملا
 سوهيأعهللا ىلصهيلعةي"الاهذه(تلزئامو) طسوالا ف ىفاريطلاه' وراّكدن الاهذهلوزت بنس
 (مهاراءاغك هللا ناب م-ه دريخ أف مهتدش نمملالا نممهد_:ءناكاملم 3 الهيب ىأ (هءاك ل 5 رمد (

 م-ممعطد ل_سوهيلعهللا ىلص(هنعسانلا نو رغني)اهاهأ نم( ةكعارشن نوث زوتسلاناكو) مك الداب
 ةرفغملا نيدياولاو بلطال ادم عني دوسالاو ثوب دبع نيدوسالامهو (اوكتل هفهنوذؤن و)مهثازوتساو
 ى :رهعلا رماعنبةهيكف وه طيع نبش راحل اممم ل-دقو سد نيىدع وى جهل القا اون صاعل و

 هيلعىلاعتهللا لص هريخأل ب ريجن ا ىور وةوبنلا مالعأ ف ىدروا | امهركذ ل طالطل نب ثراحلاو
 هللا ىخضر سامع نيا نعو ريسلا ف لصفم مقاله ةيفيكو الج رالح ردنأ ورمدقوهييقيك 0 م اله لس 1

 ءانقي مهيلعاعدامد عدة راقتم مايأىفاوكله مهنا هريغهركذ ىذلاوةدحاوةل مل ىفا اوكا ه مهنا امهمعىلاعت (تزنالو)ةبوقسلا
 7 زها ق لافاك هي*الا هيلع لرنأو لسو هيلع ىل عت هللا لص هتوعدملاعتهنلا باجأةتدبلا ل الادهم ا
 ءازهتسا هموق نمايدن ء « اسك و نيئزبتسسملاهافكو | 0 ع
 ها ناظللابيقو ت 00 ديلا امو نمدوعدد مهامرف 5 5 0
 . 0 سوه لعىلاعتهللإ | ءاودالاهدونح نمادرلاو ءادياوسصأ 0 ىلصى ارش) 0
 و مهاذأو مهرشىأ(مهاراداقك هللا نابهباحتأ
 ديما رف زاهتعنب رداص' اوابينيدراوال نيدص رتمةعاج ىأ(ةكءارفن نو زهتسملاناكو)هانعع معنونأو ىييبل اذاورو

 مهءانعلانونفوءالبلابورضد ىأ (اوكءاهذ) هبارضاواذ م ىأ (هنوذوإ و)ه.ناميالا نعم_منودصي ىأءاغل ديد نب (هنه
 هر ويظلكودرون



 هو نمهحورةمضءل ىلاعث هللا ن هةدع (سانلا نمكمضعن هللو هلوةو)

 ةسارحلا نممهعنمتازناهلفهراقسأىف سوهياءىلاعت هللا لص ىلا نوسر<ةرادعلا ناكوءوسَك

 نمهظفحدارملاوأاهدعب تازئئي”الا نالد> ا. ل ىوه.لعىلاعت هللا لصهءاص أم ىفا:.الاذهنارعو

 انهناكوىلاعت هتنارمخأ اك م وطدعماظوقعم ىأ(كلذك ناكف) هصئاصخىفى "مضي لا ها صقأك لثقلا

 ل6 ىأ( مار نمةرثك ىلع) هلوةواهرمخ كل ذكو ةصقانوأ هن رب_خأ كد_جوو عقو ىأ كل ذكو مان

 ىهامناةمصعلانا ن ةىرضي#لا نعمدة:امةعجملاد راشا(هلءةدصقو) هلوةب هرمسقو هلوعفم (هرض)
 راحنع مل#م خ..دت ىفاك ( ةحيضت هو ورعمك] ذيرابخالا اوزرم[كىذالا عا و ريغ نءالل معلا نع

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر انك رداف د ىل,ةلسو هياع ىلا «ن هللا ىلص هللا لوسر عمانوز غلاقهّنلا دمع
 ىداولا ف سانلا فرقت وامعاصغأنمنصغد هقيس قاعقو رش تك لزنوةاضعلا ريثكداوىف مسوهيلع

 هسأر ىلع مئاةوهو ظةيئساؤ فيسلاذ خاف مكان و هيلعهّللا ىلصوهو لج ردانارجشل ابنولظت

 وهاهو لاو فيسلا ماشقمللا لاف نام كلذ لاق مثهنلا لاف ىنمك عني نم هل لاتفهدب ف تاصم فيسلاو
 الهنباولاقو هنعافعنيح فرصناقهموقّك | ءناكو لو هيم ءهّللا ىلص هللا لوسر هلضرعن ل مث سأاح

 ريثكه لثمو كلب ز>مهموقىف نوكأ
 نورقلارابخأن م) ه.هتلاربخأ امىأ(هىأبنأام)ةن آرقلازاعالا هوج ونم# (ع-دارلاهجولا لصف)#
 وه ليقفم-هاوحأو مهنامز نارتقالنارتقالا نمن امزو رصع لك ل-هأ مهو نرق عج وه(ةفلاسلا

 داللاوةمدقالالاملاومالارابخأ ىأ نامزلا نا طموهليقوةثامهةونونا ل. قوةنسنوعد رأ
 نب ممالاللكوألي وطار عرعدقو ضرالاراطقأ ىفحاسوأ#<© راوتلا عت نمالا هيلع عاطدالامم ةدرعبلا

 رهدلا حر مهتنحطوت وملا مهانفأن يذلا ةكءلاملا ىأ(ةدّئاسل امالاو) لسوهياعهللا لص هقح ىف ف دنم

 رثأهلوم:ملو سردنااذارثدنمةلثهءاثوةلوهملادب (ةرئادلا عئارشلاو) مهراث [تسردنا ى>
 هرايشرتدن نماهماكحأ تخسنو تدفن ىتل اةعدقلا عئارشلابهتفرعمدا رملافنارسنلا ىنعمدروروندلاو
 ظفللا ةرياغتمةرثادلاوةدئابلاوةفلاسلانالن تلا ىمست ةغالبلا نم عونهريبعتىفو اهيفاتاذا
 املكىلاعت هلوقدح ىلعرابخأ ن مهلوقك الن ايب(ةدحاولاةصقلاهنملعبالن اك ام) ىفاعملاةررا م
 ىعمامهو ذاشلاودرفلاوهذغلا(ذغلاالا) فا شكلا حورشىف ىقحام ىلءاقزرهرغنم اهنماوقزر

 ري> عج رامحأ(باتكللا لهأرامحأن «)ةذافالوةذاث عدنالشي دل |قوةمجعملاذب امهالكو
 فرعلاوهماعغساولا ظفاحلا لالا هانعموةلمهمءارو:دحوملانوكسواه>ةةوةلمهملاءاسحل ا رمسكب
 هناهقالطا هجووربحلاس عك هللاقي وروهثلا داما رابحالا سعكهنموباتكلا| له ءاملعب هد

 حامصملا قوه ربو مااك-ا ارمي هنالوأر وك ذملاسع بسنهيلاوهءستكي ىذلادا دااوهوربجحلانم

 هاكحرم_هلا,هةباتك ةرمكلرم-ىلا بعك ليقف بعك تسنهيلاوهءستكي ىذلادادملارسكسلاب رعملا
 ءاكلخلا ملاعىأاضي أرا.حالا لاي ولاجأو لجل ثمرابحأ ع اوملاعلارب<|ءارقل انءوىرهزالا

 الورسكي وحلا ريا بعكس وماقلا ىف هلوةبةرم_ءالفذنيحو ىووذللءامسالا يذهتىف اذكو
 هملعبال ناك اذان مهعئارشو فلسنمرابخأ لعت ىأ(كلذ لعت قدرع عطقىذلا)رابحالا بعك لقت

 هرابخأو هرهملعق كلذ, لعدن منراة.ملةيمأةم؟ىفايمأ ناكنمامأو هر علوطهسردوهأرقنمالا
 هللا ىلص ىنلا هيربخأ اذا ىأ أبنأ هلوق ىلع عرف ء(هدرويف) هنا زلال لاحمم ةحىف ةداعال قراخرمأ الصم

 نم لاح (ههجو ىلع مل وهيل ءىلاعت هللا لى ىنلا )ركذ. ىأهدر وب هيلعلزنملاول لا حولا ف !سوهيلع

 (ىفافش ) ٠

 زنؤيبهرههتمتهمززة 2اااااتاااااااا>> >> ا ات ط0( 7( اال

 | نودي ربنيذلا سانلاع يجن مك ظفح ىأ(سانلا نمل مصعب هللاو هلوق) بيغلاب رابخالا نم( و)
0 
 ا

| 

 ريد لاقي يك هلم وهن قيل لاح متأ ىلع ىأههجو ىلءانثك ادارباىأرد_ةمردصمةفصوأ ل عافلا

 حس ا 2222 22 ططحط لع للس

 ىأ(كلذك ناك )هود علئاوغ

 نم“ رم لع ]ةريخىف

 ةرثك حمىأ(هر رض مار
 دضفوا هرمد لصق نم

 كلديرامخالاو ل

 قهروه*مىأ(ةفورعم
 ناب ىزافغملاب تك

 . ىأ(ةحيحص) ريسلا
 بايرأ د-:ءةروك ذم
 ىلاعتهللا همصعف رثالا
 د لع و
 لزانم ىلا ايثدلاراد
 ىقعلا ىف دا

 « (لصف)#

 نمىأ(عبارلاهجولا)
 ام) نآرعلازاعاهوجو
 نم)هملعأو ىأ(هيأبنا

 (ةفلالا نورقلارابخأ
 متالاو) ةيضاملا ىأ
 ةكلاملاىأ (ةدئابلا

 عئارشلاو) ةيناقلا
 امم)ةسرادلاىأ(ةرئادلا
 ةصقلا هتماعبالناك
 حقي (ذ_ةلاالا:دحاولا
 لاذلا سد_ثوءافلا
 دحاولادرغلا ىأةمدعملا
 واعقمنا رقانعدرف.لا

 ل_هأرامخ أنم) 2

 ةلمهملاءاكان(باتكملا
 ىذلا) مهئاملعنمىأ
 ه-ذرص ىأ(هرععطق

 مبحلا ىأ(كلذإلعت ىف)
 منسلا نامطتكاللا
 اسك ندموأ مهنا رعك

 ىنلاهدرويف)موئالّضف
 ميسو هيل عىل اغت هللا ىلص

 وب ىوالاوهنا ىوملا نعىقطن..الذا (ههجو ىلع



 امسخس ىآ(كلذبإ)ةخسن ىفاك همم ىأ(ملاعلا ف ربعك )هظفل قف رصن رعغ نه ىل» ربج هيأ ءدأ رقاك ىأ (ه-طنىلغهب ىلا وز

 نم فرت دقذئنيحو ىلا نم لعتو ملعت ةطساوبهيلا لص: ىأ( معن هلثي ل هلثمناو) فرتعيب قل عتم(هقدصو هند )هدروأ

 ىلا_عتهّنلا لص هنا) كلذ لبق مهعيج ىأ(اوماعد قو ) ىلا نمجوب ىنا# ارمخأ هنا هماعل هقيدصت ى شوب فرشند و هقيقحتر خخ
 ءاغلا اوةثاثلاب(ةنفاثمالو)ءاملعلا عم ىأ(ةس رادعل عشا الو)» رع ع مج ف ىأ( بنكي الوأ رقيال) رمأع يجف ىأ(ىأ ملسو هيلع

 ءارعشلا عمة لاجتالو ىأنونلاو
 نمةفرعملاف ةجازملا

 وهو نهذلا ب وع

 مكٍباوصلا ىلا هاوصو

 ملو) مهني اميقاذ به
 ةبيغىأ (م_معيخي
 ندماسييف ملعتلا هنكمي
 هلاحلهجالو) مهري-غ

 ناك ذنمىأ(مهتمدحأ

 مهتايعأ ن-مناك هنال

 لاقاك هنامىل صاحلاو
 نماقثاذودربل ا!بحاص

 ءلاقك ةديزلاهذ_ه

 ةز جهيم ىتالا راعلاب
 ىللهأ ناك دقو)
 دوهيلا نمىأ(باتكلا

 (اما ريثك ) ىراصتلاو

 تاقوالا نمريثك قىأ

 ىلاعت هّنبا ص هنولأس)
 ىأ (اذهنءميإسوهيلع

 نورقلا رابخأن سع
 ةحصد (لراشت) داك
 اًعْف2ْلوعقملاوألعافلا
 نمهيلعإاددثموأ

 هنممهيلعولتيإ امزآ رعل ١

 مفاعال انايبىأ(اركذ

 هصنئشلا غلب لاقي هةعفرو هلك نمةمترمدراغق ىأ(هصن ىلعه.قأي و) ساسالا ىفاك ههج وىلعرمالا

 اهبدارب وأ ةفدصماهلعأو هدحوملاو فاعلا,ةخس ىقوءالضفل او 61+

 ا هللا ارغل 1 رابعن الدب ر وله وةصخملاهتم و ع رصن ىمعمنال ساس ١ أك هتءابنئأ

 معاه عمس منماهعمساذا عا رشلاورانخالا كل لعب نمىأ(هقدص وهتدعد كل ذيملاعلا فرتعيف)

 ل مالكسلااذهلثموأ !وهيلعىلاعتتلا ىلص ىبنلا لثمىأ (هلث ءناو) هلاقاميفهقدصوهمالك ةع
 دقو) ىلاعت هللا نمىحوب لب رمشدلا نمىأ (ميلءّب )إو هيل عىلاعت هللا ىلص ىننلا هيلا لدن ملأ (هلني
 ةءارقلا ف رعبالىأ ( نأ سو هيلعيىاعت هللا لص هنا) زيكرشملاو نيملسملا ن مسانلا ملعىأ (اوهالع
 نماهللحالةرسفملاةل4اةاحنلا ل وقوةحضوموةرسم هإةق د( بتكمالوؤرقبال) هلو ةفةياتكلاالو
 لغتثالو) لاق شكو أ أرق نم دعما نالامتحال ىقكالاز_ه ناك الوهقالطا ىلع سدا با ارعالا

 ةموادم ىأن ونوءافو فلأ ملثم |,يلثو ملا مضد(ةنف اممالو)ءاوذالا نمىانو ظن ىأ (ةسرادع

 عمسوم ا ةرثكن عهرامعوهو ةلاك_ة>الا اهيذرث وي ىتح بكر لاب بكر لا ريف كة حتة سااجتو بلط

 || هسودج لوطا تانغلاوذ سامع نياللاق» ناكوهتنعأ اذا اذك ىلع هت ضرالاٌك ح نم ظاغب ىتح
 قفاوماعيدعا اوهوءلبقام غلبأا ذهودوجسلارثأ ه*مجىفريصب ىت>هدوجسةرثكللوأ لعلا باطف

 ناو بقاث نهذوذ_غ:اذا هنأر سقت نمةدحومو فاووةّئامءهنأ نمليقأمو هّدغالب ىف فخصملا بأدل

 ةبتكلا د رحت نموهفلمعلاةرثك نهتاظاغاذاءاغلا سكب للجرلا دب ت ذقن «بعتل | ىنععل والا
 ىلاعت هللا لص ىنلا نا مدقتدقو حارشلا صعب نعهلقنناوبرعلا مالكب ملء هل نمهيلا تفنليال ىذلا

 هناوهرعأل واب صوص هنا ل بقامدروهتازجعمن مهناوه.ةكبالو طار قيالايمأ ناك ىل_-بوهيلع
 هومستو سأ دنالاءاملع هلثاة ىلع عنش دقو ىرخأ هل ز>عملااذ ناك ةيديدحلا ماعةفي رشلا هديب بدك

 | هنا لمتحي ةبيغهموق نعمسو هيلعهللا لص ب غيل ىأ[مهنع بغي لو)ةرامريغاطو سمرتإك ةقدنزلل
 مهوب ىح هنأفو ىلا لس .وهيلعىلاعت هللا ىلص هندالو نم(مهمدحأ هلاح لهجالو) هنمه ريخأ مابي مع

 (هنولأس اماريثك )ىراصتلاودوريلارابحأىأ(باتكسلا لهأناكدقو)باتكلا لهأن مشلذ هماعت
 رد_صمةفصوأةرثكلا ىن_عمهديك أَماةدي زءاموةيفرظلا ىلع ي وصةموهفنايحالا نمريثك ىف ىأ
 مالانممدقتن هرب نءىأ(اذ_هنعإاريثك الائس( ملسو هيلع اعت هللا ىلص) هنولأ ب ىأر دقم
 نآرقلا ركذلابدارملا(ارك ذهنممبيلءولتيامنآرقلا نم)مملاباوج ملاذ سب قع(هيلع لزمن )ةفلاسلا
 هللا لصدرك ذيف(مهموق عم١ادنالا) ريس ىأرسكلابةصق عجوأ متغلاب ردضء(صصقك )مهرك ذملا

 داضلارسك وءاما حدب (رضخملاو ىسو هريسخو)ةرامشا فطلأو:رابع خم ابالصم مهل سو ه.اعىلاعت | 0 0 7 ْ : 20 ما ١ قمفىرحامومهاوحأ

 | نيتمجعملا 7 ال_صقمو ةراتالاجا مهمأ نءمهماوقأى أ (مهموثعف

 ىلدوأس لجاذا هنالل يق نوكفرسكي ىورو رسك_فعتفب(رضلاو ىسومربخو) هلوقةبهيلاراشأ(ك 5 ءاصوصخو ةرماموعو ىرخأ
 ىو سايلا سس اوأ ةسايلا ضرالاةو رفلاوءارضخم_ةلخزتمتىهاذاف ةورقىلع سلجهناىراخملاقو هلو>امرضخا

 اليقو مدآنبان مهنا ليقوةك.:الملا نمهنا ليقأمب رغأو ةعاج مزجوهب وايل اووأريغوأ السمان هنوك ىقاذكو ىفالةخاهمسأ



ىو وخلا لقنو ىلا لاق نيث دنا ضءب اهراك اذ شاغاو كل ىلع مهعمةماعل اوني اصلاوءاملعل اريهاجدنع وه حالصلا نبا
 

 نب مسهاربالاتهيبحي مئالس+ر ل:يهنا لاجدلا ثداحأ فلم حسي قو نامزلاوخ 1ىفالاتومالهنال دقو هنايح نر ثكمالا نع
 هناىلع ىبرعلا نب ركب أى ضاقلاكهعبت نمو ىراخيلاه.لدتتااماماو هدنسمقرمعملااذكو رضا هنالاقي ل-مىوار نايقس

 صضرالار_هط ىلعوهنميىييالةنسةئامسأر ىلعهنافءذه ك-:ايل ك.ة.آرا لسوءياعملاعتهّلل ىلص هلوقل ةئاملاءاضقن ا لمةتاس

 هنوطلاخوسانلاهدهاشي نميةماعشيدحلا اًذهنا باو لاف دحأ ه6
 بسلا ببببببتلللل5ُُ70757 57د ل77

 وه ىمومو فىهكد- اةروسق ىلاعت هللا هصقاموهوهرسكو هلوأ حاف عمهيناث نوكسزو< ونيةمجعملا

 ىقلاوتأىلع ناكل نيايلب وهرض# لاو باةكسلا لهأ هعزب اك رخآى نال عدالا ىلع ماكل نارمع نا
 مال ةتاموأن الاىلا جوهىل_ههناو4_:لاسرو هتومن فاض[ ف لتحا دقو همساق فال الا

 نأالان "الاى ىح هنا ىل_ءةيفوصلاءاملعرثك أو مو هيل ءىلاعت هللا لص هنامز لمةوأ ىو الا هئاملا
 ىفجحيهناوه_عمنوثدحتي وهنوقالبمهماو كلذ ىلع ني اصلا رثك [ىقمطأ دقوانعمافخأ ىلاعت هللا

 نءو ىنناللو هنارثك الاوهولاامقد ب نظل نحن كسلو عطاق ل يادكلذ ىف سداو ةنس لك
 ثا دحىف ملم حمص ىقونآ ارقلا عفن ريزي>نامْزلارخ [ىتالا تومالهنا ليقول الم هنا لليقامسد رغلا

 لاوكلذكورض#لا هنا لاقي ل_-مباتك ى وار نايتس مي-هاربالاةهييح مئالجر لقي هنا لاجدلا
 ىو هلو>امرمضخ ا ىلبصماذا هنالوأ هل ترمضخا ضرأ ىلع سا اذا هنال ار يضخ ىهسو هدم سم ىف رمعم

 كلذبىمسامتا مل سوهيلعيىلاعت هللا لصلاة لاقهسنعىلاعت هللا ىذر ةربرهىلأن ءلوصالا ماج
 ةريرهىأ نع هنمني مامهثب دح نمىراخبلا ع.ص ىقوهتترضخاوءاضيب ةورق ىلع سا جهنال

 ةسايااضرالاة و رفلاوءاريضخهفلخ نمزت#ىهاذافةورق ىلع سلج هنالرضأ#لا ىمساااعوذرع

 ضرالاهجوهو رفلا اطل |لاقو سدي اذا عمت تامن لك ةورقلا سراف نبا لاق س بالا شدشحاوأ
 ءايدنأمهنوك قفاللاوهنوخاءامسأو وهو( هتوخاو ف سودو)ادرحتناكنا دعب تريضخاو تندنأ

 باد أو )ةر وسلا هيلعتلا لزناواهةعسو هيا عىل اعت هللا ىلص ولأ سدو ملا ناكدقوالص مق أيسالمأ
 اهطيضقفاتخاةينانوءامسأ موا هناكمىف ف اتخاواهباودج ومهنالةراغملاانعمو(فهكلا
 رضنا || اودعب ا رقناافم ورب سدس دو ريسأ فدل اىفةلصفممهتصق وس :ونامق دىحشلا كلمنماو رد اوناكو

 مهلاقف كلذ نعمسهولأسوة رجلا ل_بةة:.دملا اومدقف لوالا ناثكما !نمل_عمهدنع مهنالمرعأو

 ر-هدلاىقاوهذةشقنع هوأ_سلو.ةدموعقالاو لسرم ىنوهثاهمعك ربخأ ن افثالث نع هولسرام> الا

 حو رلا ن ءهولسو هأبن ناك اماه راغمو ضرالا قرا ثمفاط ل جر نعو برجعلا مهمآ ن اك ام لوالا
 عطقناف هللاءاش نا ل ةيرلوادغكربخأ لاف كلذ نع ولأ سف أد ام ىلع ل سرع ىنوهفاهم دل نافىهام
 ملسو هيا عىل عتدتل !ىلصهللالوسرنز>و ةكمرافك كلذ,ف جراف اهددعىف فات خاامامأ ىولاهنع

 ليقف هتيمسا سدسوهمسا ىفوهي5ىا5(نينرقلا ىذو) فوكلااةروسق هصقامهيلعهلا لزنأ مث

 ليلدب مضاك تدك سدل نمىال

 اذه نعجراخلاحدلانا

 حلمى 5 راك تن دحلا

 ة_ساسحلا ثردح نم

 لاحدلادوج وىلعلادلا
 هللا ل-صوىنلا نمزفف

 ىل-ءول_سوهيلعملاعت

 عمور وهط نمزىلاهثاقي

 نبانعىوراماسمنا

 ىلص هاوقيدارملان ارع

 مل 0 هيلع ىلاعت هللا

 قيال ةنسةئامسأر ىلع
 ص رال ارهظىلع : وهني

 نآرقلاكلذماركادحأ

 وهاك(هنوخاو مشو
 نسحاب هنروس فن دمم
 (فهكلاباختأو) هب روض

 قفات+ءاو ىدحالاق
 ىو ركنآالاىلا مهاب
 رك: هناس ابعنبانع

 ىثم-م قب نوكينأ

 باد | صعب لاقو

 لو م-هاك أنْ ضرالا
 هيرقم ى لعمهناو مهريغت

 ءدبلا باتك ريا |اذهت يتب ىليهسلا مامالا لاو صرع ني |لزناذا تدملا نوجح مهما ىو رولاوق أ مهناكمف وةينيطنطسقلا نم

 ل ةسلسو هيلعىلاعت هلا ىلصعنا كرد لا فك الا ىور (نينرقلا ىذو) مهتماقاةدمو مهتدعىف فامخا دقو اذه ةمةيخىلأ نبال

 ىلاعت هلوقىف ليقو ٍبامسالاب ضرالا قيس اكل مناكهناماللا هيلع هنعهيفءاحوالءاوه ىناىردأاللاتذنين رقلاىذ نع
 نهلل-بج بسلا ةريساا ريغ ىف ماش هنيالاقوهلصوباةب رطىأامدس ع.تاةىلاعت هلوقىفوهعبتي اما ءىأ ا مدس ئش لك نمءانت آو

 ىورامكلذف لل-هقامعصاقهيبأ مساوهمسا ىف فانا كن ينرقلا ىذب هتيمست ففادخاو هعبتيف همدب نوبه ىذعكلمناكر ون

 ناك ايدناللافاكلم مأن اكايدن أن ينرقلا اذسأرأ لاف بلاط ىأن با ىلعاوكل انا لأسلاقةل-اونب ماع -فطلا نأ نع
 نينرقلاوذ لبقوهسفن ىنعي هلثم كيفو نوثب رضهسأر يفرق ىلعهوبرضغ هللا ةدابعىلا هموةاءداحت اصادمعناكن كلو اكلمالو



 0 هنروس قوام هركذ مدق:(هنباونامةلو) نو ,عةظ-حاكك لذ ىف ناك منيفلأر عون ولقثلا ل ذأو نيقفاخماكإم

 مهارب فدو روبزلاو لس .عالاوةاروّلاىفامو) مهئاهتناو مهئادتبا ىأ(ىلخلاءددو) مدآىنب ,اوهنباوحويرمخك (هاب ءاسن الانمكلذ

 هإذ ىأ(ءام اعلاهمفهتدصامم ىءومو

 ا 101 : ىلع) مهةمدحأ

 لعافلاةْءيصامم هركذام

 ىل-ع ىأ(لوع همئماوأ

 رك د ود يدت

 ةزوك ذملا تنكلا نم

 هلاوداقناىأ 2 ونءذالب)

 مهملعل ىأ (كلذل)
 6 سسك ةدحب

 ةحوتفملا ءاعلا دمدشتم

 ىأ (نمآ )قفا 0

 هي!ءلزتأاموزآرقلاب

 ىىأ (هوب_ءم)
 ىأ(ريسخن-ه)لزالا
 هلوداع_بلاةدارا ةةباس

 لوذخ ىأ(قشنمو)
 ىقدب 0 و(دساح دناعم)

 لاقو لهاح رساخ ةخسأ

 رساخ ىو رب ىزاجحا

 هقدص» ل[ ىأل هاجىوربو
 نملزالاى فهل ىيسامب

 هلوواعشلا ةدارا ةةباس

 نع < مةاذ-_هعمو)

 ىكدلا لصأ قو(دحأ

 نه) د>اونءهريغو
 هدشىلعدوومل اوىراصتلا

 عمىأ (هل م-#وادع

 موتسضقانمىفممتغلابم

 ىلءمهص و .وزه4

 هحادم>ال أاوط وهن دكت

 ردقاموىأ( اورد مو) مييلعاهالت نيحىأ( اهب)باتكلا لهأنم

 هل -- سطل سس لل لل 7 ل  ششطشط ل جب

 سعصلا نبأ ةدعاسنبس ةلةيط+خقودت ارمىذ نيب سعصلا همسأ ىري# ىل قو سددر 5: ةدمقا ىانو

 ا 0 ءالاوهو نيعةظحاك ناك مث نيفلأرعو نيلقثلالذأو نيقو ال انام نست :رعلاوذ

 ليقورعشا !نرقلاو هلنمّدباٌوذل ل يقوهسأر فرق ىلع يرض هنال لد ةونينر دمر هنال ليقف نبأ رعلا

 هقالخ حصالاو' ىننهنا ليوا اصايل و ناك اورمنبءاقنعنينامقاوهو (هنباونامقلو) كلذرغ

 (ص_صقلاوءابنالا ن مكلذءامشأو) ةمستق نياد_:عّناراف هسنبا مءاوايلب ال-هأ نمىد ونهنال دقو
 ١11 را ادت |ىإ (قلختا دو ةفلاسلا عمال نم ىطم نبع نارقلا ف:زوك ذا رامختالاو
 ةاروتلا فامو ضرالاو) تاو! هقلخواهشرد وبتكلا ارقنءالا هيلععلطر الا مكلذ ىف ىرحامو

 راك ذالاو ظعاوملا نم (ىدومو م-هاربافورو لا و) د- محو ةلاو عم ءارشلا ماكحأنم(ليخنالاو

 ءديّنأ نملءةامهتلعد ربالقممالا را .*أنماضي أف السامع رامخالان ,مهتمضتا1ىقا ا ءدمل هرك د دو

 ىأ (اهيءاماءلاهيفهقدصامم)ي يغلابر ابخالاهقاحناب ردح وهوىلاعت هللا ل ءذنع رامخا ىلا

 عقاوللة- ةياطم هنوكلل(اتمرك ذامسذك:ىلءاوردةءلو) مهلك ذني> باك ل|لهأن هرامخالا

 مسا (قفومنذ) هن يداةنماوفرت- ءاوهناورقاف(كلذلاو: :ءذألد + )هراكن ان كب :لاممهد:ءالو

 000100 ويلك لو ةباسعتلا لص ممقاماوعمس يذلا ى أ قيقوتلاو ملوعقم

 ىقهلقبسامسدس ىأ (ريخن م هلى ءبساع)رخ" الاحو“ قم صام ل عقدا( ن مآ ) وهادهفىلاعت هللا

 هللا نائلحاوه راسل و فاقوودح ومءأب ودم 4« نيس صام ل ع5 قس ديعس هنأ > .وىلزالاهلنا 1ع لع

 لاقت هنا هقاسا؛ىأهقاسلو ه < ضام ةينت ةانثمءأب لب قهن دسرسك وك وهن ادههيلعهماعذاو

 مدع ىلءدلس 4اودانعلا هل ىت-ىلاعت هّللاهاةثأ ىأ(دساحدناعم ىقشنمو) ريا نههيلا هلصوأو هل
 ملفةيلزالاةواقشلان اك هلالّص ىلع ىلا عت هللا هنعل س دل ادا لج ستيت مكمل فنالا

 هناهلعاف بانو لوح مل! ءانم ءلا( (كخ) ور لظأ ىذلاد حلا ودان نعلا(اذهعمو) نمي لو فدصت

 اهتمزكذامسيذك- ”ىلعاور دقي ل هلو ةل نعيد 7 + وليصفب ةيعل رفتلاءاقااب ودور وطسدعد ع ةاولار ك0

 دحاونء) 3 ذيل ىأمد#:امدعد لعق ةو.مالهنابهيلع ضارتعالا هج رالف ةءاطشو يانلما ماقد ماقلاو
 هلةواد_ع سانلا دشأ مهنا عممهىأ _سوهيلعهتلا لص ( هام هتوادعة دش ىلعدوهيلاو ىراصخلا نم
 ىلعىأ (هبي دكت ىلع مهصرحو) دي دش اريلا بح ىلع ىأديدشارم دا كك دزإو ءاوقك عب دج ىلكو

 (م,لع مالسلاو ةالصلا هيلع( هج اجتحا لوطو) هيفبذك- || ىلا ءرسن ىلعنوردةءهمالك ن ئ

 ىأ (مهعت رشو) مالسلاو هال_صلامهءاعمهثاي ع .: ىلع ةلزغما ( مهمتك ىفامعإ مهياعةجحلا ةماقا ىأ

 كلغ نعل هناك مسملا ثياثثي فحصم عج( م ععحاصمهءلعت وطنااع) مهحيضفت ا ول

 هلمهلاوسةرثك وانه ف حضلا نعم يق فحصل | ىلع عم حاذاف<أن هاند :رغ حافل او

 تنعلان «ليعفت (ءاب ءانا متاعتو) مهممملعلا رحبت 52000 وتشلاو ةالصلاه م 1ع

 م-فلا قل (م-هئاي دن رامخان ع ء فاشوهامب م -هقماكل بعتتلا |وَدة_ثااوهو
9 . 1 

 (م_هريستاعدوتسمو) مسهمول ع نمةقيقدلا ةيقلار ا اس الاف 0 بي :
 تسمم مم ل سييرا ير 7772+ »اآربحجحجحووع كنان مل - حو

 كا مهاعدرمهخي وناىأ(مهعب رقتو) سانلا ةفاك قاذف اَلَوَو

 ةالصل |هيلع هلمهلا وسهر ةكو) مهقثا وأ مهغ لوي نارهطظالا ن اكو مّهمّمك هياع تاهت ثااكىأ(م ععحاصمهءاعت وطن :اام)

 م-همولعر را رسأو م هئايدن أرابخأ نعام ىلا اوس 5 7 كي هيلع ق شن 6 ؟ هأ مهم ماك- ةىأ(ءانام ممدخعب :وزاناحتما وأ ارابتخا ىأ(مالسلاو

 اداشر اواوهعت الادانعوانمعت كلذ لك ىأ (مهريستامدو. مو



 نع) مولس مهل اولاتذا شي رقناسل نع ىأ( مهلا اوس ل شم موشك تانمضمو)اهر ودسمواب 2 ىأ(مهعأا ارشنونكفمحهمالعاو)

 ناو ىنيسلةّتكسوأ اهنءباجأ ن اف هبا او ق>-انياءاوراهيث(فوكلا باد أونينرقلاىذو) ناخيشلا هاورإبت (جورلا
 مهمموهأك حورلارمأمومأو نين رقلا ىذو ف وكلا باح [ىتصق ناخيشلا هاورامك مهن يدبف ىنو هف ضهد نع تكسو ضعب نع باحأ
 هنتسش(مج رلاك> .و) نيد امكلا هاا/ لهالهثبق ىسعنءمهاؤسوىأ(مالسا اوهالصل !هياع ىستع وزد رودلا 6

 نونكمي ةخسنىفو( مهعئارش موةكع مه همالعاو) مهئايدن ريس نم مهقحاص ىف عد وأاع مهام ىأ

 اهورتس مهدنعةيفخ ةموةكمرومأ نعمّنم هلأسن ا لسو هيا ءىلاعتهتلا ىلصدرابخا ىأ موّتكم لدب
 (حورلا نعمهلاؤس ل ثم) اهريغو ماكحالا نممومتك اهتنمضنامىأ ( مهمتك تانمضمو) مهريغ نع
 ال1 (ىسنع وفوكلا باخ أو ني رقلاىذو) هنايب مق: مك ناخيشلا هاور ىذلا عيمملا ثيدحلا ىف

 نيلوالا ن ءياحأ ناو ىنب سدلق ع. يملا نعب احأوأ تكس ناذ ابهنع وو -نيك رشإلدوويلاءاملع لاق

 ىأ (مجرلامكحو) ل_سريتوهفئار ودلا قكلذك هنافهتلاىلا اهماعلكو ءحورلا نع تكسو
 ىلا عت هللا ىبص م هذدمقهو ركن أ ىذلا نصح ا ىفازلل مجرلا كح نعملسو هيل عىل أعت هللا ىلص هل مهن اس

 هانعمو مالسلاوةالصاهيلعب وقعب وهل,ئارسا(هسقن ىلع ل ئارسا مرحامو)ةارودلا فاك ملسو هيلع
 هيفامو قرعلاواهتابلأو لبالا مولا ةفد_سفن ىلعمرحاع هلاناح ماهولأسدو ملا ناكومللا وقص
 نما .يلس سد_ةملاتدب لخدنا هنارذن مث ص وعلا هيخآنماقوودبلا نكس ناك هنالدوقدصذ قرع
 هذ_ةنزكواك امها ثدبهنمنرقوراساملفهيلعم_هزعأو.دالوأرخ [حبذي ناتاف ”الاو ضارعالا

 رمضن هنالمام هسفن ىلعم رك هدلوعب ذهمزام المل كلذو ناك امدعحو نمناك ىتدءءاسنااق رعن ص رذ

 هلم رصف تامبوقعي وحيحصلا ىلعداهتجالا مل .زو<ءايدنالاوهنمدابةجا,كلذناكوءاسألا قرع

 ىلعىأ (مييلعمرحام) نءاضيإأهولأس(و)هنمةيصويهيب أ دنعهنفدقمال_لاوةالصل | امهيلع فشود|
 م-لالالحمللا اهلعجىأ(م-4تلحأ تناك ) لك "الا نم(تابيطلا نمو ماعنالا نم) لوئارسأ 7
 | وداهن لا ىلعو ىلاعت هل اوةىلاريشل مهماط بسكب وقعموياعتم رحىأ (مهيغبس مويلع ته رخ)

 رويطلاو مثاهملا نمعباصالا قوة_ثم نكي ملامم_ميلعىلاعتدللا مرقد الا رفظ ىذ لك انمرح

 مهيلع مرحو باودلان هرفاح ىذ ل كو رووطلا نميل*ىذ لك ليقو طبلاوزوالاو ماعنلاو لبالاك
 ماعنالاد روس ىئمولصفو نو رسفملاهندب ركب نحل اورهظاابىصتلاامالا نية ءاكلاو منغلاو رقبلامحش

 تازيفأبش انيلع مرحي ملهللانااولاةف لطابلابسانلالاومأ مهذ-أو مهئاين ألقي ىأمهيغس هلوقو
 مهلثموةاروّدلا ىف مه ثملذ)ىلاعت( هلوق) ل ثه(و)اونعذاواوحضتا ىتح مهم ذ كتب تار“الا هذهأ||

 ءاطشجرخأ عر زكدوج_بلارثأن ممههوج وىفمهاميس ىلاعت هلوقىلاةراشالا ( ة”الا ل محنالا ىف

 هولأساع(م- مباحاف) ىوالا ل ثمل-ءيالام(نآرقلاا بلرن ىتلامهرومأن «كلذربغو) مهمتك

 حافب (هيذكوأكلذركسأهنا) هاكمرك ذقباسلا (كلذنمهيلاىوأامب)هومثك اع (مهفرعو)

 كلذ نعب رضا مث رهاظ وه وك لل_ءافئانهيلعتاةدا# واهتم ةلوسملا ردعملا اونا زمهأ

 ةحصد) قطان رص مالك: ماكت ىأ (جرد م-هرثك ألب) لاةفىقرتلا ليد سىلعايلاةّنا اارضا
 (هللاةمىدصو) ةديدك هوم هلناوةوم:لا ىوعدق قداص مل-وهيلعىلاعتهنلا ىلص هن الاقىأ ( هنود

 ليئارسا مرحامو) دوهلل
 مهلا وسو ىأ (هسف: ىلع
 ئذد_رتلاىو راكدنع
 نذابوأدابتجابمرحىأ
 لبالا مو 00-7
 هلوقي محل هنسفاهئابلآو
 ناك ماعطلا لكىلاعت
 امال ردا تلالغ
 هسقن لعل ةارسام 0

 ةاروتلا لزعت نأ لبق نم
 ةعضر( ملغ اطو)
 (ماعنالا ن-ه)لوهخما

 هنيبقنع ماو سوىأ
 ىلاعت و هناخمش وعد

 نم رحاوداهنذلا لع

 ةنكالا رفظ ىذ لك

 تناك تاءيط ن-هو)

 تم ر مس4تلحأ

 ىأ (م-بهيغبب ميلع
 هنيبق اهنع م-ملاوسو

 نميلظ,و ىلاعت هلو
 مهيلعانمرحاوداهنذلا
 هن الامه تلجأ تانيط
 هلوقل-:هىأ (هلوقو)

 مهاميسىأ(كلذ)ىلاعت
 رثأ نممسهوجوىف
 ََى مهاثم) دود-لا

 قوق ولتفو ءازوكتلا
 عدزكىأ (ل_يختالا
 هن" الاورز افهأطش جرخأ

 ئأ (مواحاف) مهر وتسمفثكلىأ (نآرقلاابيفلرن ىلامهر ومأن مكلذريسغو) اه-ميقناشلا ب مجعل اامهقصو دارملاو

 نء < لف ىأةطرتءماههمنبامو قب ساعىلعتمةزمحلا عاقب( هنا) هنايب نم ىأ(كلذ نمهيلا جوأا؟مهفرعو) هلك كلذ نع

 داصلا متعب ىرخأ ىو هلاقمةح  ة+:ىفو(هتلاقمقدصو هنوبن ةحصب حرص مهرثك ألد هرذكو[كلذركسنأ) هنامسممدسحأ
 هلوعقم هلاقمو ض ام لعف هنا بع ادلا ددشنو



 نء«ةقئاط ملا نوكسونونلا حتشب( نار له اك) مهد وةحيد ةخسن ىو( هاباهلس>و )هسقندانعد أ( هدامعب فرتع او)

 ءارلامدكوداصلا مضي( اي رو صنياو) اهتءاكح ليصغ:قأيسوابتسآ قاك ةلهابملا ىلا م_هاعدق ىسع ىف هوجاح نيح ىراصتلا

 ىياو)ةاحصلا دير
 ةمحعم ا ءاخان(بطخا

 اكله نافوزعمنايدوبي
 مهريغو) امهرفك ىلع
 ىأ(كلذ هاب نمو

 لو هنم ركني لاميق
 ضعي) «هيفيذك
 ن-هع ىنىأ(ةتهابملا

 نا ىعداو) ةئحابملا
 كلذ نمم_هدنع امي

 ىنلا ىأ (هاكح لك

 مالسلاو ةالصلاهيلع
 ةغيصب(ىعد ةفلاخم)

 ىعد د_ةنىئألوهحملا

 هناحبسانير بناح نم
 ةماقاىلا) ىلاعتو
 ( هبوهد فشك و هدحد

 أميق هدنءْنانمىأ

 هنأ وك ةقااكث اكد

 مالسأا هيلع مهاربال

 لبالا موكل يلتف
 فشك وىوربواهئابلاو
 (هلليقف) هنروسع
 هللا ل-ص ىنلل ىأ
 لق)!سوهيلع ىلاعت
 اهولتاف ةارولاباوتأف
 ُنفداَص حملا نأ

0 
 مهلاقامل ملسو هيلع
 اورنج /واو ب كلذ
 اذ هواسا اونأي نا

 هتوبن ىلع ميظع ن اهرب"
 ةىلا) هتوعذ قدصو

 ىفىهذلا كلذ ل2: لسأ هنا ساقنلا نعىليهلارك ذدقو ىروص نبا
 ا

 لعاقلل فاضمردصم ود صو مهّثك نءهلقناوهاعدا ام لو هيلع هللا ىلص هلاذام لك قدص ىأ
 (هايادءد_بحومدانعي فرتعاو) هلوعقمب وصنمهتلامولادلادد-ثءضاملعفوأرو ريهتلاقمو
 دارفال ةياعرود سخ ريم دارقاود ودانع ضد ل_بوهيلع ىلاعت هللا ىلص هلاواملهدح+ ناب رقاق

 (نارف لهاك) هابأي هنافءانا هلوقل ضام لعفهدسح سلو دانع1 ةءاعر عىلاريمضب ىور و رثك أ ظفل

 ةكمنيب مهيرنم برعلا ىراصن نم موقمهونونو فلل .ةةلمهمءارو مسا نوكسونونلا شفي
 نياو) مبملعمالاكلا ىتأ سو أس نيديز نبنارجذ:نارحناومسةكم نهلحا رم عبس ىلع نميلاو
 وهوهدمناهربلا زوج وروصةمةيم ةانئموءارلا لبقةذك اسواوونيةلمهمءار وداصلا مضن(انر وص

 مجرلا ةيآ ىلعمدي عضو ىذلاوهوةني دملاباوناك نيذلادو مل ارابحأ نمري_>وهواير وص ني هللا دبع
 نباةينش (بطخأ ىنباو) هرفك ىلعتام-ذقو ممسأ هنا ليةفهمالسا ىف فلتخا وىناربع ظفاوهو

 ىح امه دوامي ال معودحوم هوه> ودعم ءلمهمع اطوةنك اسم>ءمءاك ليضفتا !لعفأ ةنزب بطخا و

 ةشدملا دوه نمنايدوهيامهورساب ونأوةددشمءارابيلي ةيثحتلاةانملاءايلا حّافو ةلمهملاءاحلا مضد

 ىمعناك تلاةابنعىلاع”هللا ىضرنينمؤملا مأة يق صونأ و هاذ_هىدوامهرفك ىلعانام نافورعم
 كفن ىفاذ هلل وةيفوهوهمنلوةيفانتك ىفهدكت تسأل وقي ناك أن هايأر نسحارساب ونأ
 ملىأ (ةتهابملا صء.كلذ فتهابنم وز ىراصنلاودوهيلا رابحأن م(مهريغو) هناداعملوةيقدنم
 هىذك اذاهتهابو هتهبلاةيهذمةرباكم ذك هنا داو ل_سوهيل ءىلاعت هللا ىلص هر هاحام ةيقكت رقد
 هرومأ ص عنىفىأ ةتهابملاضعدهلوقو * ءاذشلاه,ذك كسملابيطركستمو *« ناتمال هبسنو
 دحأ نمهراك:| نكميالام سو هيلعىلاعت هللا ىلصهرابخا نمناىلاةراششا هيفوا ميقةرباكلا نكمي ىتلا
 هلفع نمناةمب أد قفم رك: نمو ساسالا ىفئكهتهاب وادكيهترملاشهنا|تملعدتوءالقعلا نم

 نمونامسابصنلاب(ةقلاخم) هاوقب قاعتم(هاك>ال كلذ نم) مهّةك نم(مهدنءاميقُنا ىعداو)

 هبيلعىلاعت هللا ىلصل وسرلاهاعدى أ لوهجللءانملاب (ىعد)هرمخأ د. متهاب نم هل اوقىف ةلوصوملا

 ىشكو) هب مهريخأ ام ىضلاختم مبتك نم ص نب ناينالاب ل لد ىلا ىأ (هتجحتة ماا ىلا) هير ن ذا و
 ةاروتلاباوتأف) مهل ق ل_بوهيلعىلاعتهّللا ىل_ه هلهللالاقىأ ( هلل يقف )هاعداامنايب ىأ ( هتوعد
 كلذدسعب نميذكلا هللا لعك رتقا ند ىلاعت هاوق ىعن(نوملاظلا هلوة ىلا نيقداص منك نااهولتاف

 مهارناة لم ىلع امعرت ٍِظ وهياعىلاعت هللا ىلص هلاولاود دووملا نااحل ورب بدس ون وملاظل امهّكتل اوأق

 مكيلع تمرحامغا م-هلاولاةنيملسملان |ليقو هعرش ىف مرح كلذواهنبلو لبالا م لك أتتنأو
 نماييقام ىلدي ىت> ةارولازارباباو مافكلذ لق ةسمرعم تناك اهنا اولاةفكيغبب تابيطلا
 ىنلا مهللاقفاينزةأماو لج رباوتأم-منال هقواوحضتقاواب فك لذاود_<مل#ف كلذ ميرحت
 ىذلا نا مهل لاةذ امهب رضنو امهعمناولاةفنولع_فهن فيك ملسوهيلعىلات هللا ىل_ص
 اورقوابباونأفنيقداص تنك نااهولتافتاروتلاباوتثا تب ذكم هلاستفهو ركنافامهجر ةاروتلا ىف
 دجوو هدينمتءزتنافاهدعيامو اهليقامأر قو مج رلاةنآ ىلع هديئراقلا عضوفا_ميقىفازلا كح

 ا
 مهلبق نمىلع :ولثا رمسأ ىد ىلعم رح اذ ناهعزب ىؤبذكلااهللا ىلع ردا ند ىسعلا )ن وملاظل اهل 5

 مهترباكمو مهسفنأ نءمهفاصنا مدعي نوملاظ| أ مهكئلوافهدنعةجحلاتوبثو هلقكاروهطدعيىأك لذدعي نمةاروتل الوزن لمق

 0362م هداجو



 ئأ(اعدو) مه حسب وةلاوعب رقثلا سوه يل عملا ءث هللا ىلص ىنلارهظاكىأة دحولاد.دشت *(غ,وو)ءارلاديدشكب (عرشت)
 (هد>حاعفى رع_عمنم5)كلانهم 4قالتخابا اوقرف ة,وكلذ لعاوردقم 2 ةةارو“ "لاننا :الاوهو( م رغ *نكمراضحاىلا مهاعد

 ىلع)ع ضىئأف اقل ١ مسكرا( ل بلة نمو احتاو ناقلاب(حقاو“ مو)هفاصناب وأهمالاباماهرك-:أىأ

 ةفاضالابمدب هنأت نم ىحدلا ل صأوىتلي :لوءقمهنا لع سصنلاب(هديةباتك نم م) ةرهاظى هى اه.معل ةقشاكلاىأ(هتحيضق

 ىراخ. 6 واخ ا ةبدسامالة>يضةلاباهام سمج رل هنآ ى موفد رحت ل ف يحصت هنأر هاظلاو

 و) هدعب ل_سهناو هركذ مدن ىذلارب ارو عالااب رود نهللادمع ظافحلا ضعي هامنوروعأاب كدب عقرا هللاقمالسنبهتلادبعن

 نم)ل_.وهيلع ىلا عت هللا لص( هلوةفالرهظأ) باك -١!لهأنمىأ(مهئمادحاو نا) دحاو ربو ىأ ل وعفملاةغيصن( رش بول
 نانيفطاعتملا رباغت ن نهرهاظل أوةلفيخص ع ج(ةفص نما واستمع رهظأالوىأ(ىدبأالو)هبتك نهةخسن ف ةو(هراتك

 اميسالمعالا ءانعمناكن أو ه8 ريبكلا هيدا راق قاطأ اذا ناثكلاو ريغصلاب امكل !ىلع قاطت ةعم>صلا
 اذهو امهتدب ع لا لاح 2522252222 2222-5-77

 اننقت امن عج ا ةرضاخت هودار ولان ناين الامه رمأو هو( عام ريغ نم راضحاىلااعدو) يملا ممهلعج واحولتو نم 2007 ىلوأ 0 ارتفاوم ميذكمهريعوهللامسهعرقىأ (خسب ووعرقف) اجرفمحرلا ايف
 ملام ذد( (جقاوش#و) ةاروتلا ماكحأ نمهركس :ًأو( هدح امي فرتعم نذإ نيم سةاوراضف م عيدنأ نيب

 اداب ءاك ملال ىهوةحاقول ف اكتم ىأ | «ومءاحوةروسكم فاقو ةحوتعم ةيقوفةانثمو

 لدن عفرامالسنبا الاسقف مج رلاةنآ ىلعددن عضو ىذأاايروص نيا هيدا رملاو4_--اًضتقايىلا.١الىح
 ىأ(هناّثك نم) سانلا نيب رجس نإ عدل وهحضقب امىأ ( هتحيضف ىلع قايل هل اوقبهملا راشأ اك ر وعأاب

 (رثؤب 1و) ذكي وهاوعدىلاخاما ميك ىتلادد" الا ىلعوه. .اعاهعضا ! ىأ (هدب)هعمىذلا باّتكسلا نم

 نمىأ(مهمادحاونا) هلعاق بئانو مدعم اح ف5 هلوق ىلع قوطعم ىلةنب ىن-ءعلوهجللءانبلاب

 ىلا بتكللا نمىأ (هبتك ن») ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلد ( هلوق فال رهظأ ) نيباتكلا| لهأ
 الوأمو واهظعفااف رم ىأ ( اهي ةسال اواد ص )القن :روظأىأ (ىدنأالو) مسهت ايدنأىلع 0 |ساامم مهدذع

 هدي بامتواشيزتو
 ةنيعثيدحانمدقام
 هللا ىلص . نيصح نأ

 هلستك انوهتلعىلاعت
 كا هلأ املفاناتك

 ل_هاحىفا ىرتأ داب
 ةقيحصكراّمك ى وةىلا ُ

 ر-ءاشو-هو سمانتملا

 +: .٠ ىمرد :. ىم ||| لهأان) مالا اذهقهيلعاونئاملانان(ىلاعتهّللالاق) باتكلل ا ىهوةفيحص عج (هفعص نم) انعم
 هوا باع لنا وسمت ”فصك 0 0 سس
 ل ارعأ امييلعمقنق دنه دراي وهماحل(ريثك نعوفعب و) هنأشوعسوهيا ىلا هكا صقتتسم بنكلاةراشب د ومجرلا ةدقولسو
 ىلا نيباتك امه سماكف 0 نمهّللا هب ىدهي ني_همبأ“ كور ونهللا نمو ءاحدقا مهو ( نيش" الا) هللا قيفوم مهتيا د هءاحر مهملع
 هرعأت, نم ردا عما مةثسم طارمد ىلا مهيدبي وهنذارونلا ىلا تاملظلا نم مهجر ومالسلا ل بت هناوضر سببا
 الك ىطءأوام-هلتقب نمدحأ عزاني الىأ (ابيذ عارنال) ر وهظلاةءاغف ن(ةطبمزاعأ نمةعدرالاهوجولا ذه لصف #
 تدك ىنا لبو ةخاص ||| فةماعىهو كلذ ك شو ةهجش ىنعمب ماكاهمضو مملارسكب (هد رعالو)ةزجعمةنب انا هنوك ىف الاقعلا
 ازاتحاف ةزئاحإكل نيذلان يقتل ىد_ههيقبيرالراتكلا كلذ ىلاعت لاوأكابيف ةعقاولارابخالا ع.مج قوام" الا عسيج
ج( (ىآ)ةعبرالا( هوجولا هذ هربغ نمهزاجعا ىف ةندبلاهوجولا ن نمل تيفال |

 مساوأ هنآ ع

 ير الضال هادا ظلما اس ض2: قس هس يكس حال خ ل 2

 ىضذمو ىنأن ىتغيحضك اهناذاهقل أوك ةفيحص أ رقاةفر طللاووماشل |ىلا ىذموءاملا ىفاهاةلأف هلة ةررعالا اهم اذاه هشه 2

 مهعيجىراصتلا ودول !مهيدارملاو سنا مالماللا(باتكلا للهأ ايىلاعت لاق) الثمراصفهلدقَف ادعى (انلوسرك ءاحدق)

 ندع ما أر-ةفةرمملاب

 لماعلاىلا من

 ةاروتلا ىفاممج زلاهنآو ل_سوهيلعل عت هللا ىلص هتعنك (ب باتكلان يرو منك. اهماريثك ماني ) لسوهيلعىل اعت هللا ىلص

 هما 4 كةمريشك ن ءوأه_تستىلاةرورضالا م هنوفختامىأ( 0-1 نءعوفعت وزلع الا فاممماللا بيلعهىىسعةراش و

 مالسلال يس هناوضر عا نمهّللاهيىدمينيبمباتكو رونهللا ن م ءاحدقىلاعت هلوةىنعب(نيشنأ الا) همرحن مذ خاوبال ثيح

 طارص لا مهي دبي وهنذاب رونلاىلات امظلانممهج رو

 ةدئالوةدضاوىأ ( (ةني)نآرقلزاجعاىأ راجعا نم) بَل افوصخ ةمدقتلئىأ(ةعرالاوجولاءذه) م(لصف)#

 ةعب ؛رالا(هوج ولاهذه مغ نموزاعا ىفةندبااهوح ولان م .و)ةبمشالو شالىأ(هن رمالو )4ع راتما هدا ا ازنال)

 تابآىأةد ودم زم( ىآ )ةمالازيجعت ى قدح ىقءد راولا



 هرأبخ ابو ىأر حاب( مهمالعاو)ةصقخم ماكحأ ىأ (اياّضق ىف) صان 0م ةعاجىأ(موقريجعتبثدزو)

 | ني ردبلا هلصفاك ىج سذج مساءا:لايددحاو نيب وهندب قرقءام لك سلو ةرقو 20 ها تدلج

 مم ىفةعقاولا هن داحا ىهو ةيضق مسج (اياضقىف)س انلا نمةصوصد#غةقئاطزحع راهظاابيذ ءاح ىأ ظ ادبأهنونمليالو ىلاعت (موقريجعتبت در و) ماك عطقموأدبما4نآرقلا نمةل<هب .الاوةيقلالا حرش نمع# بابو كلامأ] هدد ىأ (اداغيال
 فواطغم هرورك معا رد_صمدةزمهلا 59 مالعالا (اهنوملعشي المها مهمال_عا 0 رذق و ىل اعت هلأ ا هلوقب ىحيدلا حرشامأو
 ا غلب ا ةردقلا ىنواباضقلا كلت نمر وك ذملا( كلذ ىلءاوردقالواولعفاخ)اراضغلل ريمضل اوزيصعل ىلع ادهناهيعقا ءعب نأو

 ناكنمالاة نا لخدي نا مهوقك ةلطابى واعداوعداال(د وويلل) لج 9 زع(هلوقك ( لعلا قننم
 نهال _ماعل ارومالاّن ه

 ممل وة (نيقداص مكن اتوملا | اونمثك )مه ريغو نينمؤم لا نهم ريتا ىأ( هال دنم)باتكلا نعا و - لل ىأ ل-هالباطذلاوةرخ”لارادلا نملاحوهو كب ةصا ىأ(ةسصلاخمتلادنع) ةنحلا ىهو(ةرن "الإ |(. كءاوددقالواولعن ال0 00 ارو رش كت رنه هللا ىمرلاو تدك نىراصتوأ ادوعأ | حل ساسااياضقلا
 هلهنم صلختلا ب حاوا 4 قاتشاةنلالوخد نين نمنال ب ةصوض#|هناو هن 2 له نم كنا هلوقك) كافض راعملا
 ىقافتاروتلامهقي رحتوهللاب رفكلا مهيديأههدقامواديأو نل هاوقب هل بةمسملاةنمزالا عيجىفتوملا | لودر عكر وست ىعمونعقنف (مههديأ تمدقامادنأ ونمت, ناو) .ءاقل هللا بحأ هللا 131 بحأن هواهرادك او رادلا ميا صن لع والا
 هل -ة:ىلعىاودلا ر فوت عممهنمدح أءانقولذاريخأ ا كوهو بيغلابرابخأ ه نال تازجعملا نمت" لا .زوأ] نااوداهنيذلا ايأاب
 مات ناكن الق" الا هونقولو كالا ماندنملوقو هءقطنلاف تأ [كةيفلابلقلالاعا نمناك ناو ىنمّتلاورهتشا هللاءالوأ كنا معز
 ةنملاىأ(ةرخ”الاراذلا
 هيومان ه امقامو

 ىأ (ةصلاخ هللادنع)

 (ساييناانودنم) مل

 هلوقناؤةقباسا|اهوحولا ىقلخادانههركذام نانا: هفنصملا هلاقام لكثّتسا دقو ل_سوهيلعىلاعت
 نولعفبي المهنا مهمالعالاول عفت ناواولعفت مناف هلوقىلا هل هنمةروسا وثأقدل اوقلثماديأ ونمت نل

 رئاسد هسفن ىف زجعمرمأ مدقتامناهنعباوحلاو فاشكلا اىفام-مثديىوسدقو مل مريغ هنمىفدأا ا

 وهاساهزا>عاو مهريغلو م نكمرعأ هوو تومأى ثيل مهدحأ لوقنافهيف نام فالخ ةذمزال نينمؤملاوأ مهيقابىأ
 ةريسغت ىف( جاحْزلا ق>.اونألاق) تار عهنمىفدأو هل بقا رباغمو عقد ءوقو مدع نع رامخالا درع | تدل دوك عدعد 5
 اا 01 | در دعاتكا قرع هكيلظدم في ل ليزي ف توهونارقلا ىاعج ىمملا | نك تمد هسا لد
 ةبسن جاحزلا نب لهسنب ىرسلا نب مهارباهمساودرملا نعاهاتتل: ىتلاةيب رعلا نوف فة ءالسعلا ىأ (هن الا) ادو_ه
 ةن'الاءةهىق) مدة: كذرخ؟ الا ىداج رع عسانةعجلا موهةئامثل و رمثع ىدحا ةنسىفوت هتعندل منكن اتوا اونماف
 مهلاقهنال) نو هيل عىلاعت هللا ىلصدهتانيد: ةلاس رىأ(ةلاس .رلاةعح ىلع ةلالدرهظأو ةد> مظعأ ْ اود ىأنيقداص
 فاشكلاىفوم-ْممدح[ةخ:ىفو(مهتمدحاوهنمتي مفادب أ هونمتي نا مهنامهملعأو توم ا اونمتف نال مانمدم ىةوىلع
 نالاحمو نكةملك تةاواذ_كىلتيلهناساب ناسنالا لوةوهاسمئاو بولقلا لاسعا نم ىنمتل اسد تحأو اهقاتشاةنكلا 'ثلق *:هونمتي نل مهنا تملعن يأ نهقدحأ هيلععاطنال ارسوهوروأقلالاعانم ىمتلا تاق ناف # ىل-هأنم هنأ ن-ةيأن م
 ىفو هولاقم_+نلقني لاني ولي هانسن ةدقاولاقل بوم.-ةلابناكولو بول.تلاو رئامضلا ىفاعىدحتلا عقب رادكالارادن«صالخا
 رهاظرأب نوكيامناىدحتلا نال بوللقلا لاعفأ نم سدل ىنمتلا نا ىلعلالدّسا هنا بطقلل هيش |«. .دءاوويسمس ناوااهبلا
 نلمهنايهرابخا نفت رجعملا عقد ل ظانهىد_ئل الاقي نأ نكي واوداصتنك ناىل ملحا مصخحلا راثنلا 0 5 1 ه1 1 نا 12 - 0 .رمإ]]| ةمدسلا 2 لوقكو عفزجععسنل ىنمتلاو ىو عدلا ليم نم مازلالةزجعملاراهظابنوكيامناىدحتلا نا هيفو 0 نك

 لنملوقهعنمنس> مالكوهورهاظر أبالانوكيالعثدلاو موينمتباهعفدبلطةزجعمادب اوني || 1
 نعىلكلاىق ب رطنم قويبلاهاو رشي د_>ىف ( سو هيلعىلاعت هللا ىبص بنل |نعوإ)دوةنعلا ىلا لصب 0

 مدس( حاط را ا اتت” ا داكن َ
 ىفأ 3 (هنالةلاسرلا ةدك ىلع لالدرهظأو ةجح مظعأ هك الا هذه ىف) ىلوالا
 مس وهياعىل اعن هيأ ىلص ينل !نع :و م ملحأ هنمتن مفادنأ» وذم نأمهنامهملعأوت ولاا اونماثم4لاق) ىلاعتوهناحم .«هللاىأ



 نيغلا عشب (هقب رب صغالا م-ممىل+ رز ةمنمالاهذ_ههسقن ىف رو ه:.الوأ ةبنملابل بما شيال ىأ اهل وةد الملبن ودق ىذلاو

 لوهملاةغيصيهنا نمخسذلا صعب قرهاظلاو ىحندلاهرك ذهل لو عم ىنن.المزالهنالهلوأ مضيال | ههملاداصلاديد_كثنو ةمجعملا
 رهظالا ىأ (هناكمت و« ى-عد) قرشاف قالا ف ضرتءاامو نزحلاةدغاا سوما ىفوهعلب مدعب هقلح ىف هقب رب قرشداعم ناو
 نبانعديج دنس دجأءاورواعورعسامبع نبا نع خاص نأ ن عىاكللا رطنم قيما هاوراماذهثيدحلاةظفلو هناك م تام

 لخداىأىازلا د. دمي

 (روظيل) مهولق فوخلا

 اعودمس اعني !نءدهدنسم ىفدجأو ” الا ظفللا|ذهما مع ىل اعت هلل |ىذر سابع نبا نءحاص أ

 هيلعملاعت هللا لص ىلا ناكوتو هةةاهكسمأءاشناو ىحةفاهلسراءاش نا هللا دب ه>ور ناهامعمنأف
 ران ءااسم | نساك ل: رلكيلاوشمقل امك فتيل مقام رس وأءامارسكو ءايلا مضي 1 0 : 0 , م

 (هلوسر قد-ص )نيب داصلا حشفو ةمجعملانيغلا مضي صغ(هقيرب صغالا )ةأرملا عنامدا رملاوهرهاظ ىلع جرلاو ليئارسا

 200 0 مهو اكامزالهنوك لوالا ىفانيالو مهضعن رصتق ا هيلعو لجرل اريمذهلءاقوأه يعتق وأد مهملاوذدشملا

 متلاس ىوعدفىأ [أ لا هلا[ رتشو ءاعظلاب نضل ةهكتابع تح قتلا تمت قالى كن هكا
 ) 0 1 17 ١ مطعاب ىحسو ب ارم انفرشوم . صل هفحح 4( ىتح سفنلا عنم ف ىأ ق فىعدناموصعلاو

 1 0 .. 7 || وهوهيئاصم رهدلا صصغومقلاةبوطر قي رلاورخ الا ناكمامهنم لك لمعت دقو قت رلاب ضرحو
 59 : 2 : 0 ىذلا هناكم ىف ىأ ( هناكمت و؟ىعل) هل وعب هيل ١ راشأهمل اوهناهنلا فاك مهب توملا عوف وةع رس نع هيانك

 (هنم*.لذا) لعافلا أ توملاريمضوهو ءاوعفا فاض هردصم(هين:نعهللا مهفرصف) هشارفل هلاقتنالاهالفه-فصغ ||
 ممملحأ) توللاىأ 2 و ومهعزح ىف ةخسن ىف ودل »هما نيعل عنو :وأع>د5 هو محملا ىازلا ديد و مسجلا حاقب (مهعزح و)

 ةحلل ىل_ءاوناكو هندب م(هيل | ىحوأامةو) هوه يا عىل اعتهللاىلص ( هلوسر قد صرهظي) طاغ لو همءارب مهعرح 1

 مهريغ نمىأ (صرحأ | ىلع( اوردقول صرحأ هبي ذك: ىلعا وناكو) هربخقدص نقيم توملا فو( مه: ءد>أ هنمة,ملذا) هلوقب
 امىل-عىأ(اوردقول) (ديربام لعفي )دي دش اوفيفختلاب( هللا نكدلو) دقربد ةءبةيلاحة < اواونوميالواو:مشي نايهب ذك

 0 ري قد صد هنحشن ا 8 د زجعم ) همأع ص رحأ مهانعمهق رمصدىأ(كلذبت رهظذ)همدع دو ممن نم

 (هنا) د وهيلاىأ(مه هرمآس عأنم)هتيسن ىلع وهيلعمالاكل امدقنا (ىليدالادجم وأ لاق)تيغلا نع

 هسيلعمللا ىلص هين كلذ: هللارعأ)ني>نمىأ(مونمدحاوالوةعاج مهنمدجوال)ناشلا ريمّلا

 توملا| اوذكهل وقىلاىأ( هيلا بحالو)ت ولا ىعىلعىأ (هياعمدقب)ت ,وملا| ونمدكمهللق هلوقب ا و

 لاقأك ةايحلا س> ىلعمهص رحنمهيلعهللامهلب>املو مهقوخةد_ثاثوملا ىبمدحأل وقىلاوأ

 نادهاشمد ود وه) ىمتلا ن عمهعانشا نهر وك ذملا(اذهو) ةامح ىلع سان اص رحأ مهندحتل و

 لعفي ىلاعت هللا نك-او)
 (كلذيتر-هلظةديربام
 مهينع نعمهفرصبىأ
 هيفا دكر ىلع مهل وك حم

 موا اا
 نا ةيرجتلا وهي ناحتمالاو وع امطقامدب ,رهظ محرك ةادادقرع نادارأن ملك ىأ (مهنم هنحت ين أدارأ
 ىنألاةهتجح) ترهظ ىثم ىأ (ةلهابملا هنآك لذك و) هيلع عاطن ل ودوج ومعنا لاقيدقفىنخ رمأ ىمتلالاقياملاعفدو 2 ذاماو
 جتقي(ىليسصالا دم افيلك“# امفنالن ارت ىراصنىفةلهابملا ةصقليثا |رسا ىب سو هياعىلاعت هللا ىل-ض يبا دو
 مهرمأس عا نم) ريكدإ| اماحلا مهند همجي وهريخأ اك ناك ف هعوقولبق هى اعتملا هربخأ دقواوكلهدولاةولرما: لكتاب
 دجوبال) نشلا ىأ (هنا ىعمل دأواغت آءانررفاكن ابرام مهنا ىعن (ىنعملا|ذهنم) و هفتوملادوهيلا نت لاكديلا مهاعد

 سل عا م انال-فتلهبأ لاي ةقانلارارمص >5 وريعبلا لاسر اك لامهالاوهو لبمل |نمسغارل اهقة> ( ةلهابملا ظ
 اع هلوقبىأ(هيدنكلذبمهللا رعأ م وب نم مهنهىأ 0 3

 ىلا ىأ(هيلا بيحالو )توما ىنةىلع ىألادلارسكو ءايلا مضي (هيلعمدقي)توملااو:مثف هلوقىلاةرخ ”الارادلا كل تناك نالق
 منحتينادارأن ل) مولعم ىأءاملا عاف (دها شم ) مهتدب اميق تباث ىأ (دوجوم )هين نم مه ءانتماىأ (اذهو) هنت هل ليقاذا هين
 ملالظلا ىلع ةنعللامءاعرل اوةنعالملاىهفةنعالا مضنوةلهملا نمءاملا عشب (ةل هابملا هنآ ) ىنمتلاة بآل ثم مدقتام ل ثم ىأ (كلذكو مهنم
 مدعةيثيحنمىأ (ينءملاا ذه نم) هصالمخاوءاعدلا ىفد اهتجالا ولابتيالاواونءالن ىأاواه|بتواضعب مهضعب لهأب وْنيكيَرْعلا نم
 ةن'الاهيلاثعدامملا ةراحالا



 ئرأصالا نيد سئرءاغلاديد_كنو ىناةلاوةز محلا مضي ىف ةسأ عج( نارحن ةقئاسأ هياع) مد ةىأءاقلا حّتقب (دةوثيح)
 اوبأو) ةكم نمل->امعسسو 4 ىلعنم,لاوةكمزيب ىراصنل بية ناك ةدلب ةنك اسم جوةحوةةمنونب نارذو مهياقو
 هيلع ىسءقحىدسافلا مهداقتعا ىلعاو ,رمصأ ونامالا ومالسالال ومقنعا اوعنتما اوىأوا ولا مص وءاملا ودزمهلا حاب ) مالسالا

 رك أو مالسلا هيلع ىسعو ىأ(هيف) ٌك «صاخو كاداحىأ ( كت جاح نذ هل اوعي )ةمعالم ا ىأ (ةلهابملاهبآهيلعمتلال زناف) مالسلا
 (ةنكالا) ديعي هلاهنامعزو هقلخ
 انسقنأو ّ ءاسنو

 لك ع ديىأ م-فنأو
 هل-هأزعأو هل عام

 مهعدقتةهلقب مهةصلأو

 ةرطاخمل سةنالا ىل-غ

 مسه هسةني ناسنالا

 اذك م همءهتعتادمو

 ر-هظالاو ىكدلا رك د

 برقأ انسفئايدارملا نا
 هجورخىف ايس انبراقأ
 سو هيل عىل اعت هلي ىلص

 همطافو نيذ_سحلا م

 اهءارو ىل-_ءوامهءارو

 مهنا رم ىلع مهب رق
 مهةانمول ءهنم دخت و
 ىلا 2 رضتن ىأل بدن

 لءحت:ق نيملاغلابر
 نيبذاكلا ىلعمللاةنعل
 اوعماماف) ؟ذموانمىأ
 مهاعدام دعب ىأ(اهنم

 ءاداباوضروإابيلا
 اهتءاضوع ىأ (ةيزحما
 بقاعلا نا كلذو)

 دقم4لاق مهميظو
 امىأ(ىهناعملع
 نهقلارمأ نم ؟ءاج

 انءاسنو كءانبأو انءانب أ عدن ىأرلاو مزعلاباو هله ىأاولاعت ل ةذ ىنعإ هل

 لاقهيفلاسرتسالا نمهيفاملف نعللابهرسق نمولاقءاعدلا عرضت و هول اهتيالا هنمو هتداراو همولخاذا
 نظذاةغللا لهأ صعب ىلع در هيفو ىمتن ا مهانفاق ميل 1 فادعأ «لمتبافمييلارهدلارظنهرعاشلا

 (هياعدفو ثرح) نيبذاكل | ىلعهنلاةنعل لعج ذة لمتد مت ىلاعت هلوقرهاظ ودي فيو ةنعالماهتقيقحنأ

 (نارحن ةفقاسا) مهرايد نمهيلعاومدقامل ىانامزال ذه ثيحو ماكرايدلا لهأ ريغ نم مداقلا وه دؤولا
 مهيد ىراصتلا سئروهوةدد ثمءافهرخ آوةلمهمنيسام م بوفاقلاو ةزم هلا مضي فقسأ عج
 اهيفاوناك هدلب ما ناكساونونلا عتفب نار حو هعوضخو هثانحتالهءىمس ليقمههاماو مهي ضاقو
 نوةسمهو لسو هيلعزلا ىلص هللا لوسر ىلع ا مما و مدق ةكم نم لح ارم عءس ىلع نويأ اوةكم نيب ىهو

 ىأيإكبقاعلاهمسا مهريمأو مهرمأ لك مهديب رفنةثالث مهم هومهؤاسؤرالجررشعةعبرأمهنمابك ار
 نيركب و+أةمةلعن.ةثراحونأو مهنالا مهلحر بحاصوديسلا محلاة عو حملا همسازنزولاك مهءأروذو

 مهئاعدالاوماس نااوعنتماىأ(مالسالاا ونأو) مالسالا فد روهشم مهتصقو مهماماو مهفق_سأ ل ثأو

 كجاح نذ هلوقب ها هابملاةبآ ) مهقحىف لسوهيلعهلل |ىلص (هيلعهللا لرناف) هخسن مدعو مهني دةيقح
 انسقنأوك ءاسنوانءاسنوو ءانبوانءانبأ عدناولاعت لةفلعلا نم كءاجامدعب نم اهماسميو (هن"الاهيف
 نافاضءبانضعي عدا ىأكفنأو انسقنأو ىنعءوزيبذاك.لا ىلعهللاةنءل لعجنف لبتسن مث مسقنأو
 امهنم لك هج ودب م هلهأ نيمصاختملا نم لك عمجت نا ىل عن هّنبا هصقامك | ,ةيقيك وهسقن عدبالن اسنالا

 بذاكلا عك تنعا لعجافمهللا اذكو اذك لوةأانأواذك واذك لوةياذهن ا مهللالوةءوىلاعت هللا ىلا
 دنسأ مالا دبعني زعلاءاملعلا ناطاسن اف خسنيلا هو ئطد ريغ نمي ذك نعل حيهتلا باذعن اؤانم
 لهالا عجاماوهلهاب نمئاله ىتحةنس ضف لعقفمتلا ىلا هلهابأ لاق هلي ميش ءإ_هأ ضعي هيلا

 ماك بصن| ةنعللا حتفلاو مضلا,ةل لإ ىنعمانهللاقن مو نيعجأ موبمتلانمباذعلا لولحت م اغيب وك
 ءاهلاو تيكسلا نبا هلاك ف ةسلا نم ىق:ثهىقسالالاق نموهجو نم هيف ن فاما ذهو تاغارلا نع

 مهسفنأ ىلع لاله نمهودهاثاملاوذاخ له ابملا نمىأ (اهنماوعنتماف) ضقانت همالك ىف ةمجعلل
 نيعبامىلءىلطي وسانلا ىلع فظوملا جار او هو(دن زم ءاداباوضرو) وهيل عدللا ىلص هثاعدب

 انيدنمتشت كلامإسوهلعىلاعت هللا ىل_ص هلاولاةاوناكو لذا نمابيامعمأهو راتخاف ىذارالا ىلع
 تدأر لهاولاةواومضءةلوتبلاءارذعلاىلااهاقلأهّتملكو هاوسر وهتلادبعو هلاعفهتلا دبع لوةّتف
 ناكلذو) ةلهابلل مهاعد مثلا مدآ ل ثك هللاد-:ذع ىسع لثمن ا ل> وزعهللال ارئاقبأ ريغ نم اناسنا

 ىأ (م-هريغصالو مهريبك بف طق ىناموقنءالامهناو ىنهنا تمل ءدةمحللاقمهميظعبقاعلا
 مكدايدىلااوفرصناوهوحلاصف عنيد ىلعةماقالاالا متدبأن ام لاق مث مييلعهثاعدةءاجالاعيجاوكءله

 ىلاعت ٠ هونافاوذرصناوهوعداوف ك.:يدفلاالا دب ناف يدخل مايو (مه :ريغصو ع
 ىراصنلاريشعماب مهفقسأ ل اقتفاونم" اتوعداذا لوي وهواهءاروىلءودارو ىدعةمطافو نسل ادب دخأواندسح نط وهو
 ةلح ىف ةنسلك هن را هلاواذب وهلاونعذافاوكل ةفاول_هاستالفدهلا زالهناكمنمالبج ليز, نا هللااولأسولا هوجو نرال قا
 هللا لصأتهالوارانىداولا مهياعمرطضالورب زانخوةدرقاوخ.ملاولهاب ول !إتوهيلعىلاعت هللا فصلاقف 2000

 رجلا ىلعريطلا ىت-نارحت



 نةلثمو ىأ (هلثمو) ها :
 ىلاعت هون ا ت00 2 2 ا يي

 كبر حب ةقاطانلاماولاةذ كلتاقنلامةؤاوبافمهيلعونيمل كلام ؟كيلعو ؟ل نكياوملسأ لس .نماعقلاكت
 نع 5 افلأزلح ىنلأ ماع لكلا ىدؤذن اذني دن اندرتالو انفي تفالونوزغتالزا عك حئاصن ن كو

 انهل-ل1نارهظالاو ةدر_ةاو>_ماونعال:وللاتو كلذ ىلع مسوه_ىلعىلاعت هللا لص مهكحاصقس>ر ىقاقلأو رقص ىف

 ةحاملا نافريظنلا ىنعب هناودشب رجدتويهارا !ىقلاقةنءالملاةيعورشم ىلع ليلدهيقوارانىداولامهلعمرططاوربزاذ خو

 0 وةصاخل|اياضقلا نم ى دنع وويل عمم ماك ةنعالم ا نما اوعندماءالؤهنا تملعدقوهمعم اك ةنسيذاكلا لع ىذميال

 ةماعلار ومالا نمد هنالا هلوق ىلااند ع رام هدى ّمثك ناو هاو. هل ةموإلانهىل اعتهّنلادجر فدصملاهدروأ اذلوتوملا

 اولعغ70ناف هلوقىلا) م-نا) هن هد الا 0 هىفىلاعت هللا( م_هريخاذ)هيف كج أح نخ هلوق لثم ىأ (اولعمن و اولعقت مناف

 ئأ(مهريخاناولعفت نل : اولعهنناوهلوق ىهوهثازحأو ظرش هل |نيب ةضرتمملا 1 هيلع لدامو هو اددا لقت لا ىف( نواعشال

 )مم )مهريغؤر رافكلا اماو عقاووىةحرعأ كل رعااةضر اعم نع مهزجع ناؤاولعُم لنفي اعلا ىضاملاىف(ناك 5

 معمم | ف ىأ 6 . الاهذهو) م هاك تم تردق فك ثلا نممهدنءامرابتءاراذا مالا ىذةةمناكو ةيطرع هلانآب َكأ

 ةضراعملاىأ(نولعيال) هيقاهحار ردنا ىأ(بيغلاب رابخالا بابل خدا) هرخ [ىلاانلرنام بد رفوتك ناو هاوقىأ

 توما ىنعهنآ ف ال- عىدحتلان مملعىذلا ىذالا قىتنلابلبةملا ف ىنلا ىةحتل حطوأو رهظأ

 2 فال-لبق:_.لاف مهلعفو باح رصن اهي نال لي ةواهعو : ون نم ىس م لعب : مدعل ةلهابملاهنآو

 رامخالا نهوهىذلا لمقتسملا ىققنلاب راعشالاو لا < ىف ةلهابملا نع ءزدعلابا راعشا مق نافذ دل هامملا

 هنآقئأ (اهلبقىتلا ىفامزيسجعتلان هاهمقن كاو) ثدفهيفواهحت رص نمالاهمزاول نم تيغلاب

 هيقوءإها.ملا ن عمهزيجعتك زيجعت همم نمامةروش ل ةعنايثالا ن ءمهزجءناهيقىتلاةرقبلاةر وسأل.

 عئاممهدنع نة لاهوداراولواهتعاومجامأ اعز ماوذاخامعاو ةلهابملا ن عاوز دع مل مهالرظن

 هرب دمك أمم

 امك )لقت لا ةنمزالا ىف

 مدع ةتاكىأ (ناك
 ةيصاملا مايالا قم يلق

 ىأ(لخدأبس الاذهو)
 بابل: :ر>عملا ةهح نم

 ىأ(تيغلان ع غرام الا

 :ةناحي سنا ثيحنم
 رودص مهنع قنىلاعتو حدب (ةعورلا)ت مدق: ىتلاةءدرالاهو>ولاريغهجونآر ءلازا>عاهوحو نمىأ « (اهنمولصف)و

 ايد مهنم تلطام م هس ءهو4- الح ءءامسدنعأ رطب ىذلا فولاو عز ةلاوهو عورلا نمد هرملا يما ههملانمعلاو ءارلا
 نكلو) ن لعتسملا هعامسدن ءهبلقىف,ةوالددرتريغن مل افهطةروسلوأ عمس| ل هنع ىلا عتهتلا ىذر رعانديسل عقو
 ب . الاهذ- هى ىأ(اهيف نأ علا ريمه_ضل همفاضالهن .ويةذ_ذ هلني_ءماسلابولق قدا هلصأ (هيعماسرولق ىقدلت ئلز
 ىأ (زيدجعت 3ك 9 نالعم_.:هيفوةساحلا ى :هكعمس ع_جوهو ق>1:لوعقم بولاق ىف ءفوطعم بصنلاب(مهعامساوأ

 ىام) مهاثمأو شيرفل امهادحا رك دق امهادحا لضتناهلوقكوهو هتطس ءاوبتلقلاىجاناعاو عملا ىدامالعودلا

 نمىأ (اهاقىلا هلع فطءاسئاوه_حو ر شو فاشكللا ف ىة> امتاضاذاىرخأالاامهادحارك ذنل ىأىرخ" هلا

 نار2 ىراضنازيجعتلا اهجواذ_هدعف ىف نال يةافارئاكوأن اك اذموءهمهفيال نموهم عقب نمق>ا:ةعورلاهذهناديفيل
 امهنملك ذامهصوصخ ٌقاماو عضاو نمؤملا قوهو 5 د ؛ طو رشم مظنلا نعدثا زىنعمهنالا رظ :زاحعالاو وجو نمالقم م
 ١ وداف مالسالاهل 7 نآرقغلل ريمسطلاو بأي (هعامشدنع) هلوةوديهنوهو عمسلا قلن لدن دن سدل هب رقءلفرفاكلا
 قا ىكغمهئااوعداو نماسرتو هو سوماقلا أك هفاماذا هباهلا ةب فو 'ءانعمو ةءورلا ىلع فوطعم عفرلاب(ةبيملاو)

 قاطملا ىدنلا | وبذكو دحاو ةياهملاو عورلا نامهوةيامرلاقحا رقالا سور عىف[كدحاو ىنءعاسل امها ىيقح:ل|وةعورلا
 اوزجعفهقادصءاوملوطف لاةلالجالا ةءاهملاو عزفلاع ورلا لب كلذك سدلو

 ن(لصخ)# اهمنيحنتع ءلمنا!و ىلع « ةردقكباموالالجاكباها ْ
 ءارلا حتي (ةغورلا اهنمو) ىف نوكس ىلا ةلاحم ا افرعاهسدا رةباهملاوةباهملاةيبرتوةعورلا لاخدا ىك كلالوقف هرقل لاو ا
 قحاتىلا)ةيش#لاىأ |[ < ىلا)ىد 0 :|م-متبطاخمددجتي ىذلا فوملاةعو رلاواهتيوةئاهتمب رتو كولملاىلا نيرظانلا بولق ا
 مهحاساوميعمل ميرا م تسع كراش قاتلا مارا لوالاو هعارتو( نوال د فا ل
 هنوالث دع مهل و ممدصت ىأ (موع رت رتعت :ىأا) ةمظعلا ىأ (ةب .ةفاو) هدلاتناسل ىلع هلمهءامس أ (هعامس نع ١



 هدعو رّئأ(ىهو)همأ ةمظءوهر دةةعفر ىأن يدحتفي (هرط+ةفاناو) هئاالجةوقل ةخسن ىفو هنوالخ ما ىفهئلاحىأ (هلاحوقل

 2غ روفثمهديزبوهعامسنولة سن وذ ملا ىأ(اوناك ىت>) هي نيقدصملا ىلع امم بعصأ ىأ ( ماع ءأه.ننب , زكا ىلع هتوالتوأ

 نودوبو)اروقن مهرابدأىلءاولوددحو نآر لاق ركل ذاذاو هلوقب م معربخأ اهي ةىأ (ىلاعتهللالاذاك) مسك نمابرردىأ

 مهتهار د ميم وعلا

 نذلا رك ذاذاودرخ"الاب
 َن و رشبتس مهاذ| هنود نم

 نهركذال و ىأ(اذهو)

 ا مهدادو

 هنوالت متهاركو
 هبلعلاف) هعامتساو

 م ىأ (ماللاوةالصلا

 نءهريغوىمايدلاءاور
 )|| نا)اعوةرعربع نب يملا
 ةةسض:ىفو (نآرقلا

 ديدشىأ (بعص)

 ردك
 ديك اًنوهو حافنو نعل

 قو(ههرك نمىلع)
 ههركوي ىكدلا لصأ
 نارك كل ىأ(و-هو)

 ىأ نيتحتفي (كدلا)
 لطابلاو ملا نبك اا
 رحاقلا ورعلا نمي لصاُملاو
 ءازج سفن لك-!نيدملا

 رشوأريسخن هتلعام

 0 نيرا

 اك هن 57 5

 4+ هةعودلا فال 5) ةخسن

 نآر-ةلاة- ءورىأ (هن

 أبا هتديهو) نمؤملاب

 ما
 ىاواولا نوكسوءاتلا

 ا

 بعدصتسم)

 نونمؤتبالنيزلابولقتزأم.ثاهدحوهتلارك ذاذاو ىلا عتهللالاقاكىأ( م 22ه:

 رطاناذ_هوراذنالاو ظءاوملا نمهيفامراشعاب هب وقلاةلاحلا ن 54 قال ىأ(هلاحةوقل) قطامكوا

 ربظان و45 ١ تمار ىلا الخلا نع ريغ ىلع" 1 :رولعىأ(ه رطخ ةفاناو) همهق نمدنعةع ورلل

 اد_>او ئذ هاه مالرمم_ٌطلادارفأوةم ..يشاو ةعورلا ىأ( ىو امهم لكل امهم لك نمي و ةم.هلل
 نمؤماو كنا نانا ل- .ة(كهنم مهفوخةدشل نمنموثلا ىلعا مم( مظعأ هءنيب دكلا ىلع) دحاولاكو

 كي وعصل هعامسنولةةئسا) نو ذكللاىأ (اوناك ىت>)هرث اشييهباق نم ظمهرذذاةموهفهءاهنأو

 ىكبردرك ذاذاو (ىلاعت لاذ [ك)هيلاءاغصالاو ىلا ن ء(اروعن) هعامش (مهدي زبو) مويلع هيام

 نودحنىأ (نودو وز هيثم مها رك ذمدعل هنعنمضرعماولو ىأاروفت مهرايدأ ىلءاووهدحو نار ملا

 (اذهفو) لعحلايدرولا حاب ررضت ام مهعئامط ثءا( هلم مها ركلا)ع هلع :عهروالت عطقىأ (هع هعاطقنا

 هاو رىذلا ثيد-كلاىف(مل-توه- هلع ىلاعت هللا ىل-صلاق) هلم_متهاركوهعاطقن | ةبكم ن مروكذملا

 لعد حار ال هنا نعمه ةنى(تعدنآر علا : نأ «ماهثب امس ريع نبك 4١ نعمربغو ىماددلا

 ؛(تعصتسم) ال_رقئالوةّك-ءلَغ قانسانالا «:لاقاك ةلووسداهلظفحو هظافلأ طبضو هتاكاحم
 نيب نمىل- طاملاهبتأد ءالهنالدقب ركتوم رييغت ن ككالو ىأرلا هريسقتو همهفرسعت ىأاهرسكو نيعلا

 ىأ( وهو) نمقفانملا و راقكلان م( ههركنمىلع) مثدلا مالك سجن مسدل هنالهفلخ نمالو هند
 رحافلاو ربلاو ماكحالا نمهنمضتالطابلاو ى ل نب لصافلا ع اهلا ىأ نيتحتفب )ل 21) نآر هلا

 (نمؤملااماو) نموملاري غق-ىفاذ_هوناقرذدل ليقاذلوه:يةحىلعتلادلا ةلدالا ن م“ ةسصئام

 داف) ن نمؤملااماو هلهتهار كلهيلعامعصل ارالقن هناا ريغاما ىأ هلبقاسمم ةءولعمةردةمامألة داعم

 هتدم#و) هبدستةل صال هلزنمةمم هوهظءاوموهرحاو ز زنمدقوخوهعز 0 ءارلا عاقب ( هرم عو رلازت

 وهوأهعبت اذاهالت نم هنءار-ق ىأ( هتوالث عم) سكءلاب وأن آر ال ىفاثلاو نم! لوالاريمضلا (هابا
 هن ص ةخنال ل-ءةونآ 0 |ةةرالاتلاوههاؤتَو ءرااوال ام اىأىوغللا هانعم

 ماللارسكوواولا نوكسإل كم ةوفلاة أن للاعب وهف هاطعأ اذا افور_ةمهالوأ نمهيطعت ىأ (هيلوت)

 هبلق ليمتس ىأ ةدشد هته هلامأ ما وع ع د (اباذحتا) ةقفؤا

 (ةشاشه) ف6 !!نوكسوةيقوقلاءأ“ || 20 ل مد ميس |همشو هلهثم مع ةعمتو

 .لعحت ىتااةذيذالا ىناعملاوةراسلارثاشدلا نمر فال انيلوةفخوت ربل اهيكشلا نقلا وءاملا عاقب
 |1010 ةاةقيت تاور وهتك عراف نوف (هيدقي دصت و4 ل 15 ليل) طاف

 مهب نو ثخينيذلا دول ب هنمرعشةىلاعتهللا لاث) هلوقياذقدهشتسا مث طشنورس 000

 لا نء ماي ايقىأةرب 7 رعشت م- عادم دول ض رعنىأ (هتلارك ذىلا مه ولتو مهدومل+نيلتمث م

 نآر-قلاىلتاذا هك رثاذلوهيور و رمعوهستالداج وهبلق نال ءربدت ل اذاوهشمه

 قرعإل قذيإل نمو ركسنيالهلثموهوفو بأي هلا شو ىثغلا لا كلذ ىدعتي دقواوحاصو اودجاوت

 ىااد < ساو كرك
 ةالكيدامم( هع دصت يلا كازو اح رذوارا ءّثساو احايترا ىأءاحلا مفي( ةشاثههبسكد وز هي 4. اءالابقا

 (هلارك ذىلا مهيولقو مهدولجنيلت مهن 0 منو ثني نيد واج هنمرعشنل ىلاعت

 رح

 اذه ط_بب دقو نك ماقم -هماقمنال مم -معىلاعت هللا ىضرةناحصلا نم عقد لهنا اذهىلأبالو

 0 ااا سي ب



 ًاعطةئمو اعمى هللا ةيشخ نماعدض ةماعش اخ هدر راىأ(ةن"الا ل يجى لع نآرقلا اذهانل ازنأول) ىلاعتو هناحتضهللا ىأ (لاقو)
 رئاسنود ىأ(هن) ْنآ رقلاىأ(ض*+ْئثإ)ةيلاثةوال5د_:عمهعامسا وهيعما سيولة ئدغبامىأ(اذهتنا ىلع دن و) هديه نم
 (هريسافتلعبالو هيناعممهفنالنم) ها 7 بص ىأ (ىرتعنلهناوهو هرب دقتوأ | ذه نملدب(هنا) هقضوىلاعت هللا سنك

 مضو لوالاىف دوللارك ذول ملا ىنعمن ههيفا1ىلاءنيلت ىدعو هيلا عسجراف هندرأنافءادحالا ىف
 تلاحلا كلتلاز ومملقىفرقوكلذريدناذافماتل اريدّدلا لبةلوالا ناىلاةراشا ىناثلا ىف بول ل اهلا
 نماعد_صت:ماعش انهي أرل ىنعو (ةيالا ل بج ىلعنآرقلا اذهانازنأول) ىلاعت (لاوو)هنعةرهاظلا
 د_,تىتلاةعو رلا نمهيفال ليثتاذ_هو نوركسفي مهلا سانلل ا هبرمضلاثمالا كلم وهللا ةيسثخ
 (اذهن اىلعلدب و)اهيئامرك دب لي وطاللةح احالفريساهتلا فةندب مدن" الاو لاح رلابكلابافلابجلا
 (هنا) مالكا نمهربغن ,ودنآرةلا (هبص_+خْئث)ةناهملاوةعو رلا نمعامسالاو ب ولقلل ث دام ىأ
 ىتءاهو رن وهنشك نس رامالزم )6 ,ريسأشت ملعبالو هيناعممهشيال نهم)ثدحي وأ رطنىأ(ى رتعل) مأ

 هثراق باث ناك اذلو ىنايرمأو هنفرسل ه.عماسل ارث: نا اذ_هنم)لعف هقئاطلوهقئاود لعب
 ىلع فوقولاالو نآرقلام_هقهناش نم سدل ( ىنارصن نءىورام )ريغ فال همهغي لن اوهعماسو
 ىبي) وهوهتءارقعمسل(فةوذإارهجْنآ رقلاولتي (ئراقي رعدنا) هلبقأل حاضر |هيفقوريسسفت
 اجشلا (مظنل اواحشلل ل اتف) همهقيالوه.فدصاال هنالهثاكب سدس نع لامعا و( تيكب مم ةلل وقف
 بضغوأ برطوأ نزحاذاىج-_ثوهوا> ثىجشب ىجشلاةيروصقم محناو ةمجعالا نيششلا حاب

 هسفنىف كلذ رثأفهماجذانحوهماظدنا قنورمظنلايدارماوناهربلا هلاك اذنهبسن[ىفاثلاو ||
 هقوشف ةيسرافلابىغت توصلاة:-سحةينغمناسارخ ب رعلا ضع عم وهاكبأ ىى>همهفبالوهو
 لاقوها-ثأو كلذ

 اهادص ممصأل همهعبالو د ابيق عمسأ اراك ةعمسمو

 اهاجشمهفأ لة ىدبك ترو # نكماو اهيناعم م-هفأ و

 اهاربالو تايناغلا بح # ىنعم ىعأى ناك 1

 هتامثنل هيرطوهرثأتنوكيىت>نسحتوص:آرقئراقلاكلذناىلاعتهللادجر ف نصملارك ذيلوأ ]|
 (ةعاجترتعادة) ريد 5,1 نا نآرقلا عامس دنع ةزصاحما (ةعورلا هذهو) هدصقام ىلءلدأو غلب أ وشو :

 همالسا ىل_ءقةع و رلاهن رتعا نمل اح لصق مث (هدعد و) مهمالسا ل بق ىأ( مالسالا لمق) م تلصحو

 هلوقكلذكو رغك نهم ونمو هلوقىفاني الف مالسالا ضورع ىذمعن ةيلمقلا نالثر معلا ىف عمست هنكلا
 ىلع قب نم مهمومل-سأن م ممم ةعاجت رتعالوةينارهاظلا ناكوةعماسالا نمولختال هيرامعق.دعد[[|
 نم ةرملاىهو ءاملانوكسو واولا فب (ةلهولوال) ةع و رلاهذ ل ىأ(ا-1لسأنممهن) لوقف[

 م-هولا ىف عقب هعمسلا عرشم امل اوالدإ_هولوأل يق مث عزفاذا«يااوهنملهولاقي عزفلاوهو لهولا

 هباقيقد_صىأ (ه.نمآو) فرتءاورقأى عع _سأوساسالاىهيلاراشأكدارملاوهو ركفلاو
 ثيدلا (ىف ىف-) هتيلهاج و هتف هداذعىلع هرارصال»رفك ىلعمادىأ (رفك نفهشبمو)
 فانمد_.ءنيلفونبىد-عءنب ( مطمن ريبجنع) ادن_سمناخ.شلاهاورىذلا )ع يحصلا)

 تعمسلاق) هناةكم حتفوأرعي> حدف ف ل-سأ هناوهتجرتت مدقت دقو هنعىلاعتهّللا ىذر ىناحصلا
 مال را ينل رطل ا طسلا ةقالج ديلا كازو | قفالع ده 15 ف كس + اهنا ل كت كس همالسا ليقكلذو( ب رغملا)ةالص(ىفأ رقي) لسو هيلع ىلاعتهللا ىلص ىنلاةخ و (هللالوسر

 هينابمل مح ةلعللا ىأ

 نم ريثك قدهاشموهاك

 م4 ل_صخيهناماوعلا
 لوصو نم ماةملا اذه
 ل .عددقولبماردملا

 [ك) هباكم ومنك لنا
 رم هنأ ىارصدن نعىور

 ولي نب ىأ (ئراسقي
 قسم ةوف) نآرسقلا

 (تدكب) مموأ (1 ليقف
 قدوه هج و
 حب (ىج_كلل لاقف)

 مح نو 5 ةمدعم

 نيدح غب خسنلا ضةد و

 رهاظااوهوار وقم
 هباصأ ىذلانزحال ىأ
 هيل5 ق رةهعامتسان م

 : بر -طالوأ هندب عشتو

 رثانههلل_ص>ىذلا

 ئأ(مظنلاو)برلا مالك
 ىناعملا نيد عج اا

 نيبو ناسلا ةقيقدلا

 ىف ةئاليلاوة_حاصفلا
 هذهو) نايدلا ناديم

 ةعاج ترتعادقةعورلا
 ىأ(هدقبو مالسالا لبق
 موش منال نم لوقف.
 ةلهول اوالامن ملسأ نم

 (رّقك نم ممموهبنهآو

 اونوكالو ىلا نم لزنامو هللارك ذل مومولق عشت نا اونمآ نيذالن أ, ل[ ىلاعت هلوقىف ىنعملا اذهىلاراثأىلاعتهلعلو هبربملا دعب
 نيحيحصلا ىف ىور لب (خي> لايف 2)تدوساوأت دّتشاىأ مهولقتسقفدمالامهيلعلاطف لبق نمباتكلا اَوبوُأن ذلاك

 برغل أرقي وهبلعيلا ندا لصنلات هيت ومطمنيديبجنع)



 (ة-ءاعنأك امىلع) هيناغمةعماللاو هيثأبم5 3 ثالاا ىأ(هتازجعمةرهاظلا هئايآ هر هأ ىلا عسينملا ع هدبلا أ (ريزعلانأر ةلاو)

 بصتاان(م وم 0 ه.دابملوأق ىأ

 لاقون أي فطع عسسو

 ادتنملا «مويلاى هديا

 يي ا نارك أ
 هش قواده د تاس
 ما ماعةئام. ج1 نم

 فنصملان مز راناذهو
 لاقاذإوىلاعت هللاد جحر

 انةةوىلاىأ هلوزنلوال)
 ةدماذكو لوقنو (اذه

 كارخَع ةدانزو فلأ

 دج اا
 ةيلاغمتنيىأ )م رهاذ

 ىأ راها ةختان قو

 هتطراعمو) ة هلقم

 ىأ (رادعالاوةعنتمم

 ىرقلاب اب رأن ماهلهأ
 اهلك ( راصمالا باحصأو

 هدول دم ىأ (ةخاط)

 (نايبلا لهان) ةضئافو
 ةلج وز ةحاصقل افىأ

 ةغللاىأ(ناسللاّةغللا مع

 ناسرفوةغالبلاةعأو)
 ناديمؤىأ (مالكلا

 (ةعاربلاهدياهجو) مارملا

 ةءامصلامدقتىفةرهملاىأ
 مسك و مسجلا تشب وهو

 دنهجلا عجةدحوملا

 اذا ا

 لاحماو ىأ(دحاملاو) قاف
 ىلا ة#4انعل؛ املانا

 ريثكم_مك) لطابلا
 (ديتععرشلل ىداعملاو

 ىوانلاو فلاخغغاىأ

 ةخسن ىو( ةنسزم-" الث وسج *وماعةثام جن ةدم) اذهان موه ىلا ى ٌآ ناري

 ري سي سس سس اسس سس

 ىبوزنملا:دحايدح نك « هدعب ثددحءراااعاو
 هتانآوةرهاظلاواهريغل ةبلاغلا ىأ( هتاآ ةرهابلا) هلاقنهةباهك ملا عين اىأ(زيزعلانآر قلاو)
 1 20 ولو ذا لع( ةناردعم :رهاظلا) هلوعف تمارا ةمدنآ لك وأةعلاسسلا هنا عم عاونأ ىنعم

 20 رعملا مويلاه» رعتفاذهانمو ىلا ىأ(مويلاهي اعناك امىلع)ة قاب سدسأت :ونام ,.ىتاثلا ىلعو

 هيلاراشأكفاوملا ارصعمويلايدار ااونآرقلاو هوادتمملاريخرور اوراكل اون" الااذهك ىروضلا

 نا ىور هناللوالاب اوصلاو سعت ل دب ع. .سىورو(ةمدس ست , الب و سجو وماعةثام جة د- ه 1

 نعمامثلا هلقئازكه فاسمل لا لاقةئا هسجنو نين الا هو سع ة:_سىف هئاضق ماي ناكءاغشلل هغيلأت

 لوزن ىولاءاد انمىأ(اذ- هانتقوولا هلوزنلوال) ىهمتناهتمهعمسأملو :قوزر" ني هللا دمع ىلأ

 ىنعع ماللاةباتكلا | ذه هّلا هجر فنصملا ف ءاأةتقوىلا ملسوهيلعىلاعت هللا ىلصانيدن ىلع نآ رعْلا
 ةحكادا رلا( :رهاوهن>>) ىل ارهاب أ ةمهي .اعلدب وةاحخلا هر ذائهنمىأاح رضاإت عمسو ف نم

 5 00 م ةنالوجلاو ههيقامدا رملا وأ 3 رفكن اةبااغةح>وهىأنآر هلا سفن

 نو كسو ضال ن نو كس حاقب رصع جراصعالا(ةقاطاهاكراصعالاو) عمي لوكيل

 لعاب ىةدنتو ضافاذا عفطن مءانوفلأاه ب نيتامهمءاحوءاطد ةقاطو ىسأيقريغعجلا عجزال

 نايبلا ناىلعةيلييحت هراعتسان اكن اورهاظةةثامىنءعالسرم ازاحت ناك ناؤةخاطد قلعت م(نايبلا

 ةغيلملا بيك ارتلاداربابنوفراعلادارملا باتكلا لهأ ناب ينعم اوةبانكملا د رط ىلءءاملابهمشم
 ةغللا ىنععناسلا اننا اوهو ةبتكو باتك- ك لماح عجة لج(ناسلل ا ا ا ا 112

 مولل-ءلا نمهريغور عدلا ضر قو نادم .ااوىفاعملا نمةغالبلا معءاملعلاىأ(ةغالبلاةعأو) ةيب رعلا
 رنو امن خا :مالاكبم 5 1 هلا ىلءةلو بم ةرطقم_1نيذلا( مااك- اا ناسركو) ةيبدال

 هنقمسلاوهنمضان رب فراعل-ج ربماك ا وهرافدا و<مالاكلاهسشذاةياتو ةينكم:راعتسا هيو

 امتي وءابلاو يملا رسسكي ذنوج ع.جاوبايىفةقئافل اةحاصفلاةذتاسأ ىأ(ةعارما:ذءاهجو) هلهثدأو

 ذيهحلا ىدعمى - صأوبر رعم ظولوهورت , رف لاعىأذبهج ل جر لاقب ةءجعم لاذ رع رخ اودنك امام

 دا ركا ناة ا سيك ارتااهذهقىدتعىذلاواولةاذك 3 ذامريعتساف ريما راثكتلاو ريصملاداعتلا

 كأم هلال هادا 0 رعلام ولعءاملعلاوةداقوةعيمطو هدا ةلمحه, نوقراغلان ادلا لهأ وس

 هاثنالا لهأوءار ازا رشا ءلابرعلا نمءامط#لءاغابلا ةمالابوةغللا» املعتل لاب وءاحولا

 ةءاظخماقمىفناكنا وهمالكقرا ارك الفرثنلاءاشناو رعدلا ص رقبءاملعلا:ذياهجاب 5 :نيثدحملا

 م-مفدحللا او) هدض ودانعلا قهعيطدكمالدةهمناتةرغءالؤهناك اذإو باهسالاو ظدلاهيقدمح
 داحلا نابرمذ بغا رلالاتائداحلالاوريقلادهنمولاماذا ىلا نعدحلأ نم لعاف مسادخلملا(رم 58
 ل وما رعنهو ىف ااوهلطس ونامالا فاني لوالاوباءسالاب كرمشلا ىلا دال اوهللاب كرشلا ىلا
 ىعمواظْمانأب 000 ودتعا ودهن وادع ىفهدهج لذا عا ع .رشلل ىداعملا ورددح

 ىف) ل-ةني و ظفحىأ( رثؤب) مالاكلا نم( ئشب أن ممهئماخ) ه_ضراعملا ديرب نمةرثكع مىأ
 4 ةلاخحاع ملك كاةضنانملا (هتطتانم ف نيتملكناأالو) هلئامامنايتالاو (هتضراعم

 ابيع( 1 نعطم ىلع ه-يفردقالو)ةرواحملاو ةءجارملا ىهوعدقت : اكربرح ضاعن هذمو لطب و

 ىأ(رثؤي ا ممهماخ)رب 7 رشدناعمىأن وخل ايدينعةخسنىف قو ريكنلا ماقمفئيوم رطاح م

 نآرقلا 0000 ىلع هيقردقالوهنضقانم ىف)امههدي ف لأو امزنكرالوىأ(نيتملك ف لأال اوهةضراعمىق ) ىو ره:
 حيرص بيعوأ عميج نوط هر ناعتي لعق



 هحل مب هر رول 0 ر دنع رانلاجا رخاب هدا ىأ(حسيحش دنزبالا) هنعطىىأ(كلذ ئهةهذ نم فاكتملاحدقالو)

 دقنونلانوكشو ىازلا أت ءاطمىف نير اك هرخسرا صو حضتفاو ةقدانرلا ضءد كلذ لعفدقو همم عمسن صارتعاب هيلع ضرتعنو

 7 حدقوهمذاذاهّص رعوهمسنىفحدق لاقت ثاعملاركذحدقلا(حد- ةالو)فا_لااهرك ذىتلا نآر لا

 در تلا د عابنا دنرب الا كاذ فهنهذ نم فاك-ملا) هلوقل ىفالاب هدر ون هيف ن كلل لوالادارملاورانلا لجالهررْضدانزلا
 ىذلادوعلا ىل-ع لطي حدقلا ىل ةراشاكلذورك #فلاةوق نهزلاوهن مةفلكب هتسحالام لوغب :ىذلاوهملك- لاو ( عد 00

 ىلءالاودو راتاودت ةسيخ ريغ أيشدحدقهد يمل ىأ ةرينمررش هنمبر خال ىذلادنزللةراعّتسا لوخبلا عسيحشلاو نعطلاو
 ةوال->فذر ل نمو هءنص فطاأامىلاعت هللاه-<ر فذ صلاردهللو ىرونالنأك اذا عيش دنز لاقي

 نهذلان وك هتراعتسان_بحو ب رح وهودتراالاهنهذ ميس فاك لابرضالولاقوالاقهمالك
 ليقأك لاعتشالاودقوتلابف صوت

 اد-ةلاوه-فدوحاهأي مالو # هنهذدقوت د هقرح داك و

 ىأ (كللذمارنملك نع ء) لوقتملاو(روثأملالب )1< ىتوكسلا غاب اهاماذءانس 2 مدعتالن ل

 هلو عقفمو ىمرلا ىنععفاةلأنع ءاقلالا( هدب زجعلا ىفهواقلا)هةهأك زئدونامرك يدق تلا

 ىلقسلا ىهماحارهديزلاو
 دكيدح هعطق ندا وهو

 دلص رجح برضت
 ىئاقلانار_هاظلاو

 فصوودنزأ |ىنعمدصق

 7 ل هيف عقاولا كإبيامدوهت و رثس زجعلا هش هدو اهمو زجعلاكلاهمىفاهيمرو هسفناقلا ىف وذحت

 رام ءاراشدوأ امهرد هم زالوزجعلا ىفامهبهسف:ىقلأءانعم ليقوهسفنل حراطل اوىئارلاوهىأ هيقلعتم هديب و

 رخال هنوكهح ثفرانلا ن-س<ىذلامزاكلاوغلن مةهجعملانيغلا,هواغلا هنا ناسماتلا لوقو - دكر فوفو ورع

 لاعبو هزدعد فا رك-ءالاب هلااع عوج رار وأمل ىأ(هي هعع ىلع صو كل و) هيلعالهنعتوكسا |

 ئدلانع ماجحالا صوكسنلاتغارلا لاقو ىرقهقلا عجراذا لجرلا روث امهو هيمتع ىلع صك

 مهو فشلا ن تعور ماخو متري نسا ناكل عاشر هيت ل نقال سوماقلاىو

 امد عملا فوازان
 ل :لقلا اغيل رانا

 نم لك نع) .ىضاو لكسر كا وجرلان وكي فيك.ةرشنآرقلاةضراعمتاقنا هيلع ليقو هقالطا ىف ىرهوحجلا ىورسملاىأ ) روثأملا
 قاع واعلا) هسيف نعطلا |[|] زاوجحصالا نا ىل-ءهيمقع ىلع صك: ناتئلاتءارتاماةىلاعت هلوقىف وهيلع هللا ىلص ىننل اىلع د 2 (كلذ ماد || شب رقةناعانعردي موي ناط,ي-كا عوجر ىلع قاطأ هن رك وهوأ هعزىلع ىنبموهتلق نيدقعلا

 صوكتلاوهندييز رجعلا ةقيقح نعم ..ةعلا لع عوجرلا ىععهنالىرقهقلاعو - رنمةراعتسااذه لوقأ اردانهقالخ ىلع هقالطا

 أ 0 ىرهوجلا هلاقامقافاربخوأ ناك رشا ةاطملوالا هلاحىلا وعلا نغهرز وجتيف
 يل نحر نال ةوهل- .ةامسسا: لدا ةم مال حقي هطربص «(ةمالا ىداةموةئالان مةعاجد ءدقو لصف :

 *(ل صقال# ىلع تاء> عابطلانا عيةربك ارارتهداعأولو هتءارقة رك نمهعبط مأسالىأ( هلعالم ترا نااهثم فراك | كوع ويراجعا) ارث كازا الرول ارا اهرسسكي
 نمهام راذا هو#وبارش 9 جملا ,هعماسم ىلعمرأر ك2: هركوالىأ(«جميالهعما كوز تاداعملا اذاعم

 ماعم ظفالاو مقلا ماتمنذالا ةاوهظفا لاق حئامريغن اك نافمقلا نم عئاملاح رطهنةدقح جا اف هبف

 مدقق 37 ىزغلا لاو أك ةقيطل ةراعتسا ىهوهقطاو هتقرلءاما

 (ةكالا نهةعاجدعدق 5)

 ايلا ادع ومو
 نفاخ اءالضنمهوماللا ليق.فوالاطت تدرولل « هضعب نسحداةءملارغتو جتا ىداعشوا]

 ةريثك اهوجوءزاجعاىف) هنالدممل- الهر ر كي ىذلا سنا اك هن *”كف ايدو ةبناكم وأ ةيعنت ةراعتسا ه رئاربعم_ساق

 جتقب( هلال هثراقن|اهن٠ ىرعملا لاقاك ةايمل ادام
 ىأماللادبدثتو ميلا اديؤرت سافنالا نءلينمو. « اعمتستالمأامكثدحىدر

 مينا ديدشتو مما مضي ىلع هرايثخا قو ههجو ىلع امك ىشَع نذ أ لافاكهجول! ىلع عوقولاو ا ريا 5 (هجمالهعماو)هماسنال ل ارق ةمزالم ىأ ( هتوالث ىلع بابك الالب) لك كا نموهثهل“ هب هل -ةكعراضملا يممض د هحعدو
 هسا هفدبالاعأ (| 2 بلك »هديل اف و اا

 متوالث لع باذألا اولابفإلا ىأ(بابك الالب



 ذل ىئى أ )م :وال_> هدير

 هرارك-:ىأ (هديدرتو)

 ىأ (ةبعهمو)
 ل اير د
 رثك ايش بحأ نمددو
 (ايرطاضغلازنالإءركذ
 هن واردط لوزتال ىأ

 نمهري-غو) هنوال-طو
 نسحلا ىف غابولومالاكلا
 ماى ىأ(هغلسةغالبلاو
 عم ل-؟) مارملا ماظن

 عم اىفىأ(ديد رتل

 لادل |حمقب (ىداعب و)

 ع.بيطلاف هردك وىأ

 ةاداعملا مهو ل(اديعاذا)
 هللا لص هإوةلوداداعم

 لدي لوما لاحت
 لضفكم ريغ ىلءهللا مالك

 2غ 5 اتكو) هعاخ ىلعهللأ

 انباط تيع.ذ ىذلا ىأ

 انناعط و اذزاو ةانقاو
 تاول-#اىف هيذلتسا)

 لهي وزمهلا(سنؤت و
 اددثمواقع#ن ولان و

 هتوالب) سنت وىأ
 زمهلا حقب (تامزالا ق
 حتفبةمزأعجىازلاو

 ىأةدشلا ىهونوكسق
 ءاوسو)تاف الا تاقوأىق
 تافاؤملا ىأ(بتكلاانم

 تابكرملاو ةعونصملا

 هيقدح وبال) ةعوضوملا

 ةذللا نمركذامىأ(كلَذ
 ىت>)ةعوبللللا ةسنالاو
 انو2املابءاصأثدحأ

 كإ:,نوبلجتس اقرطو
 ىأ (مهطيشنت نوحللا
 مه رع و مهبقنأ طيشغلا

 خس ببتتببهيربي يب زببباتتتتتتتتناتتتتتلتتاللل 7 ل - لبابا: ١4

 ر-هلاهيباصأو هتوالحةدابزىلا لا ا مدع نم قرت« .ةفةوالح هدب زث هرءارقدادرت ىأ( ةوالح هدد 2(

 ا كوفر

 ىلاعت هللا هجر ىطاشلا لوةكودو عطل اههركءاحناموأ اممنوكي جميام نال
 ال.< هيفدادربهدادرتو * هميدح لال سدلج ريخو

 ىأ/اضغ)ر ركاملك(لازنال) هنسحو هتوالح:دانزل(ةبكم هل بج وب)هربر كو هتداعا ىأ(هديدرتو)

 ريغتت الفا ع انا بطر ىأ( ان رط)اًضغابابش تدشةيراجلاة فرطااوتوصلا سن هزاجتوهو ادي دج
 ىلاعت هللا هجر ىطاشل ا!لاقهتراضنوهمحبم

 البتمدحل ا ىلعهيلاوماديدج * ةدج ا سسلذاهءىلخاو
 ىأ(هغلبمةغالبلاو نسما نم غلب ولو مالكا نمهريسغو) لوزعلابد همسي رقدرم لك ىفهن اك ف
 عم) م اسوهئراتليىألوهجللءانبا اب( 3 غالبلاىفهةديرىلا ل صورشدل امالك صءب نأ ضرفول
 نمر فنت اكس فنل!ه-:مرقنتو لش وم راي ىأ(ديعأ اذاىداعن و)ا رارعرب ردكلا عمىأ (ديد ربلا

 هذمبرقدامالو ثم دج وبالهنا مدقت دقفالاو لالا ضر ىلع ذهواهيداعي

 ىلصانين ةطساوانيلا لزاذلا ةيدم لة مالارشاعم(انباتكو) * لوانتملادينءابرثلانيأو #
 ةول-#لا صخوهتثارقب ىلّثخا اذا: نإ ثراه دح ىأ (تاومل_* ىف ه.ذلةسم)نآرةلاوهو لسوهيلعدللا
 اضيأةذلهلناكناوةذلمظعأ اهيةوهفىلاعت هللارك دب بولل2لا ناذّئمطاوس اولا عامسجا لحما منال
 ىنإك ةدشلا ىهو ةمزأ ع ج(تامزالا ىف) هةث>و عفدياسنا ههدح ىألوهجلل ءانملاب( + سنوي و)
 اذاهنال عج اود رقما ىقناتنك استامزأىاز وتاولخ مالو ىرفانةم زاآىدتشا « ثيدح

 ةعاجانباثك ىفريمضلاو في رصتلا فنمب اك تاقصلا ىف كري وءامسالا ىف نكس تالعف ىلع عج
 ىلعه.ناعتس وتاومللا فهي سنأ:س انباتك لاقولو لق مان لابس نال هنال مظعلنال نينمؤملا
 كاتت عع :رملا نالابتذير قوة للاب سس ذأ ول لا نال هلاؤام ىلعأ ف دصملا هدصقأمو نس> أن اكتام رالا
 تبيقر ودع لك اه سن 35 ةفوشكم ىقدالا هذلو ه2 نتةولحلا

 نههاوسو) ة-هج ولكل وءاةذرلاةإ-يلقىلاءملاواهب ركغقدي وابياعنيعباقيق رابيذدتال دئادشلاو
 نيت هنكلري. غىنء؟ب وهورصقلا ىلعةداورلاودم حتفاذاورصق رسكوأ هلوأ مذاذا ىو (بتكلا
 دجوال)رو زلاك هل_ءفةلرثملا بكل !ىتكلا.دارملان أر هاظلاو ىو سا ذهىفوريغب لوالا قريعذ

 اهباهادار-اواوغل واو عرتخا ىأ (اهباأ ثدح أ ىت>) نيروك ذا سذالاوةدللا ىأ(كلذاسف
 تامغنلاو ىناغالان احلالا دحاو ن عج نوحالاو انو سردي ىلا ب تكلل ىأ (انو امل اهو رشي نم
 نحل لاقي مهدنع ف ورعموهامامعشوا تاماقمىلع ىدسوملابورضهنزو وتاوصالاامينيزت ىتلا
 مجرتاه هيدارملاو بارعالاأط خىفرهتشاناوزمرلاوءاميالا واذ هاه من اعمن حالو برطاذا هنءارقىف
 برعلانو>اب نآرقلا اورقاثيد-ىلاىفو رع-كلاوةءارقللانيسحتءانغلاوسي رطتلل تاوصالا
 نموحنب مهمتك نؤرقي ىراصتلاودو ويلا ىنءينيباةكملا لهأو غلا لهأ ن وو اياوأجتا اوصأو
 اوددشو ءاهقفلاهم رسام ىهو قوكلا,ةفورعملا سلا عما ع ىف مهتءارقب رصم لهأ لعفي اذكهوكلذ

 نيينعملا د[ ىلع نآر قلاب نتي ل نمانم سدل لو هياعىلاعت هلا ىلص هلو ةىفانسالو هو هلعافىلءريكنلا
 قيرط عمج(اقرطو)ى راقلا_دأىف لصفاكرييغتو طيطءريغ نمر وك ذاابرعلا نا< اهيدارملا ناف

 اهدوج ونوبلطي ىأ (نوبلج_س)ةنوز ولاا مبو رضو ىنيسوملا نونا ىل -عىر-ئامىهو
 مج ٍرط .وم_عطاشند ود وىأ(مهطيشنت )تامغنااو(ن ىحالاك إب )مهعمسل نأو مهاجم وياك وأ

 جا ةجاق ةنوالج
 1 جب و ب بر رت ب رس رببوو بع وجو يسمو حت م و م جو

 ىلع



 همم  نايئالانعىنغتسلانايبلا نحن منآرقلاهءصةخاالىأ (اًدهفوامتءارقىلع)
 ك1 0 ل تا ل 3 ا ل ا جت و تح ومص حصص وو ديو وس م صسسو

 | نوحالا سرأن ا م-تءارقكم هريغاهأ ارقي ناىلعو أ هتدايزو امن ارقى وطن ىلع ىلعمأب اهتءارقدلع) |

 اموريماز 1ك برطلاتال [نمىراقلاع منوكيامدو:د->أامديرب نال مة وهسفن ىراقلا ىنغت

 هنامعذ ىلع ىراقلا ا ع ارغلا عميرضت ةريثكر اتوأن هنو: :ءراقش

 ارصقناهنذا كرقي هارتو 5 هماغنا هادوع ىل ءىلع 3 ' الا نير قىلع

 هياعىلاعت هللا ىبتض هللا لوف صو) هدعباموهثراتىلاممدع نمنآر ةلادصةخاآل ىأ (اذذو (

 نلاهتذثمل ىذلاوهىل؟ الا هلوق نود. ههح - هللا مرك ىلعن ءىذمرتلا» اورش:دحف(نآر ةلالسو

 هلوأ مذواهحّفز و ونامزلار ورع هاحريغتيالو ىلالىأ ماللا مذومادلا عتفب (قاخجيالهناب) جا
 0 رلاردك ىلع) دحاو يدي لاو زالو اردعتمد روهنال ]+ ىعع قلخأ نمهثلاثرع 1

 ةداعلاىف رارك هلاةرثكو هرر < ىنععمددرو هدر و هنءأ ارةقراركشلاةرثك ىنعمديدرتلاكدرلاو عم

اكهسدلزركست اذارواكر رك اموفيورثوت ا
 ليت

 ار :أدةءامصلاو ر>صلاق 3 رار ل لاى رئامأ

 ىقعكو يف هئمللملاماةدار ماو هبله جمل س دلي ق.ةردربب هبيشنل ةيلبركتو ين كمدراع_ساهمكو

 : ةيآررك مهضعب نادر ودةو ى.تنألا ٠ خستو فد رحشب ريغ ”ءالو لميرركم لكو هل الهثراتنا نمم دام

 دأ ارماواهنوكس دةربعع_جةدحوملاءابلا سّمقوةلمهملانيعلا رساكب (هريع ىذقنمالو) هل !لوط ةدحاو

 2 ركس ال ل ىلوأى اثلاواهئاقب واترثكن عةرابعوهو ريثعت واه بلهعد ىااهظءاوموأهشاعاوب .

 5 ا تدعتنأم ىهو بيع عج ّى .تنتودقنتالاةرثكلىأ (ه- ئاعو ةأالو) هلوق

 ى-حلانيب لصاغلادحلاىأ ( (لصفلاوه) الوأهتفرعا مس أو ب رغأو هامل رهظاويفرظنلا

 لءاف ىعك لعقوهذم ره نع :زيمدملا لو دةملاوأ مك نيم هه قدح ىأل_صقم لاك لاق»لطالاو

 قوهو فيخس مالك الو بعلهيق سل ىأ لزملابوهامو ىلاعت ل اقأك (لزملا سس لوعهفموأ

 اسابيع ىلا ىهاونلاو ماوالا ن مهيأ هيقُع غالزبهسهلكوهت نمسلادضصلار رفغا نملصالا

 قو نيح لك ىف دئاوق هو ىلا عمه ءاطمذ تت لازتالو هنغ ىنغتسنالىأ(ءاهلعل نم مشنال) اهعماس

 لوك أملك ناالا هناي> ماوقهءلوك ًافدبمشف ايثدسلاطو لع بلاط ناعبشال ناموومم ثيدحلا

 دئاوقدئاودةءأد .2وةنكموأة يع ةراعتسا هققكلذإ فلا اذ هوهقوحهن 00 د ءمااذاداك 1 همس

 نيغوىازوةيقوفلاةانثملاعتفب )م ءاوهالاه غد زئالو) ةعونمالو ةعوطةمربغءذئاذاناولأو ٌدودم

 ,هاوئاموهو ىوه عجدملاب» اوهالاوهجممنعلدعولاماذا غاز نمةنك اسةيتحتامهنفب ن مع مهام

 (ةنلالاه»ءسدل# لا :ىوهىجلا ل ع وهعيسأ ع نملضبالىالالضلا نفل د

 الفمالكلان .ه هربسغ هيشالهنا ىعملافتاغللاو مالك- !|ىفعاش ةفورعملاة --راحلاوهوناسل عج

 ةسسا# دق سدينأ ن نكمالهنادا رااغور 3 غهيشاالهمظن 0 ىلسأ نالدبك هلاخداوهيهطالة خا ن ند

 وه) هأوقودأ هٌتشالاو عو سدالا ن 0 1 ةمؤملا ىلعهنءا رقرسعنألهناىنعلال و

 هتةاغوئشلارخ ل ىهوياونلا غلب 0 :ءملل_صأ (اولاق نأ هننعمسنييح ن نمله تنم ىذلا

 ا لرش ل نموةلاقملاذ- هغْ نءنلا 07 : ىأانهدار ااوهاذ_هو ةلرتو فك ى عمي نوكلو

 ع وأ س ضذول- دعو ةزه-هأ حاف ةبرد صمناواوثيلب , لهانعملل_هقاذإو هم اع لقأو هبأ ارداب

 |اوعجزاذا 00 2 هلوقلاز ءاوبتني ل ىأةلدعلا ىنعمىفهنال.قامو نع ريدقتب

 |هتزعومستك رب 94- هدر ولعودهت غالب ىفابيحعىأ (ابحءان آرقانعمسانا) طدخو طاخميقمييلا

 هن>اصقىفاعينمو هتغالب ىفاعتديهينا اعمةماكت

 لوسر ف صو) ناحمالا عاوناب
 هيلع ىلاعتهللا ىلصدهللا

 (قاخالهناننآرقلا سو
 هرتو'ىدمرتلا وراك
 ههحو هللا مرك ىللعنع

 قاحالنآرهلااعوذرت
 ةوءاوأا عاقب وهو
 ىف اك اهحتفال ماللا
 1 ىلح ا اهلقنةخسن

 اب مضد وأ ىزاجحلا
 لع ليالع الرس 1
 ةردك عمئأ(درلاةرثك

 الو) هرب ركتوهديدرت
 ركب (هريس ع ىذقنت
 ىهتنت الك: ريع ع جد

 الو) ةربتعملاةظءاوم
 دقنتالىأ(هيثاحع ىف"

 بارغوهينابمسئاع
 (لصفل ا وه و هيناعم

 نيب قرغلا ىف غلابلا ىأ
 سل )ل ل-طابلاو ملا
 هلك دجءرعأى أ(لزملاب
 )ع املعلاهنمعسشبال)

 ةرابعوارضيتوايدتىأ

 ىأ (غيزتالو) ةراثاو
 نعء(ءاو مالاهب) لعالو 2

 الو) ءاوسلا ىبرسسط
 . ىأ (ةنسلالاهءسدتلت
 تاغللا هب هششلالو

 وه)ةضقأنملا ةعلملا

 ىأ (نحاهتذثملىذلا

 نيدتص» نجم ةقئاط
 م- منا ملسم ح2 ىو
 حالو ركاز ماواك

 هنعمس نيح) علا نم

 اوقتودي 1ىأ(اولاقزا
 د حجاب

 م اس ٠ رغالوأدموهينأب مهلا زجةهج نمابيحعأو رقمىأ (ابجءانآ ١ رقانعمسانا)مهيلامهعوجر نيح مهموقلوأ مهضعبل موق نع



 بقانمىيفىفاسغلاىلعونأركذواذهباةعلاوباوثلاقيرطحلاوأ هم6 2 باوصاابوصىأ (دشرلا ىلاىدبم)
 ببي برب تت ت>تآأتآآ لاقرب ز_ءلادبعنيرع

 ا رناكناه ربلا لاقوهبا ونمآ ف قونريغن م مهعامسد رجعنا ءالؤهو هوموغيةحاصغلاب مهتفرعتمما| ا

 نيرمع بقانمىف دي ردنبامهرك ذة اءالؤهوبةحالاو ىثامو ىثنمو رصامو رطاشةعبسأأا يارر لص انفك
 لوي لئاق اذاواونفدوهئادر ل_ضف,ا.نفكفةتيمةيحوهاذاةالفي ىثيوهامشبلاق زيزعلادبعأا لوقي ل_ءاتاذاوابنفدو
 | 1 ناونلا اوغمس نيذلا نا نملل-جرلاتهللا كر تن [نمهنعهللا ىذر رعلاقف ملا هك ا همهم 17 ' || كنفديو ةالكضرابتومتسلوقي لسوميل ءىلاعتهّللا لصدتلالوسر تعمسدقل هللابدهث[ق رسام || تعمس ده-ثآقرساب
 ىدر دوع-_سهنبانع وتامدقق رساذهو ق هر سوانأ الا مهم قد سو هيلعولاعت ا ىلصهنلا دك رو كك اور

 اذا ل يهالا نداملفاهمفدو هضعم ةيملا نقك وهق_ثفهثادرىلاا:ملح ردمعف ل يدق ةيحاذاف عشقنا مث لهيك راع ما مظع راصءا مهل عفرف نويل سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلا لوسر بامنت أن ءرغن فن اك هنا هنعملاعت هلل | لجر كندي ةالف ضراب
 دقق رحالا ميغا | متنكنا املا قفورع نمىردنام اناةفرباح نيو رعنفدكيأ نالأست ناثأرعا 7 0 لاق لاح

 وهولطءملانب ناوغ_صح رعلاهنفدىذلا ىهذلا لاقل سو هيلعىلاعت هللا لصهتلالوسر نمنآرقلا || هللا هناك 23 عمتسا نئرهواهومتيأر ىلا ةسي وهو ورعل-ةقفمهينمؤم عماولتتقا نلاةةسفناهوعدج وأ اوغمس نيذلا نسحلا
 نمدع مهنمان مم إسوهيلعىلاعت هللا لصوهللالوسر يل نموقراطنب ورعدامسوةءاحصلا نمأأ] هيلع ىلاعت هللا ىل_ص
 || لسرأ هنا ىهذلاهدرلئاكيمو ليربجك اضأةكالملا مهم دعي نا تبني هناب ضارتعالاو ةداحصلا نال هككانم نك ص
 مالك ىضتقمىلعىلم رلااذخيش ىثمو إ_كثاذ_ه سدل ليصل جاتك هنايب ودك دال لس رب[وميملا دققرساذ-_هقرسو
 طقل باتك ىف طو_سمن حلا ىلع مالك-لاو لقاك نميلابالورب زحابةدلي نيمنصت نج نمءالؤهو ىأ(ف راكم و)ةيلك ىأ ةكئالملا ىت> قالا لكتل ماعإ_بوهياعىلاعتهنلا ىلدهلاسراوهفالخدمتعملاوهدلاولاعبت ىهذلا [(| (مولعل هعجاههو) تام

 هقثئاودو موجالا عك ةفلاسلاممالافتن أك ةلك مولعىأ(ف راعموم اعل 5 ميضْو اجرك هنومت لبق د حال كوةماع ىتلاهزاجعاهوجو نمىأ (اهتمو) رجلا قطن ىلع مالكسلا ىفهنايب قا يسون احلا ماكحأ ىف ناجرملا بر-ءلاقوعت0) ةيئزح
 نمو اهد_هاش نمالاهفرعبالا ماهايصقتو مالسلاودالصل هيلع ف سو ةصقنءرانخالاك ةيئزمما ا ماعلا اهتمي فراعملاواوذرسالواون رشا واو اكو هلوقو رمتلا كردن نأ ىتبذي سمشل االهلوقىف[اكبطلا لعو ملعب ت11( ةزعتماخ
 هروك ذملا هماك> أ ضعب وثاثلالكشىلا: راشاهناسعش الث ىذ للا ىلاعت هلوقنا لستات تامثلاو ما اودلا ىأ
 لوعفللءانبلاب(برعلا دهعت مل) مولعلا عج نم عاضت نمالاهريسفن مهغيالهناىلا ةراشاهيفوةسدنهلا ىف دحأاهب طيحالو) اهيلع
 ةقاك لهم ومع اةدافاللالا ىلعي ,وصنمةماع .وبرعلاع ءجىأ(ةماع)امتامزواهدهعىف فرعت مىأ 0 م01 اعل وت
 نيرخ“ الاو نيلوالا مول ءىلعىلاعت هللا هءلطأ دقفاهدعباما ةثعبلا لبق أ هب !عهصوصخت لسوهءل عىلاعت لمت الو) مهريسغو هللا لص ]ف رعب ىأ(ةصاخ) هل ءاهب حولا لوزنو(هتودت لبق سو هيلع هللا لصد #ئالو)ارطو اكواضتلاو دوبل رابحأ
 هلوقبهرك ذامرسفواممهملعذ-خأ هنالاقي ى>هلبق نودي ىأ (م_متك نمراتكابياعلمتشي ] (عمشل) اهريغو الو) اهنمئشدباتكلا لهأ ن مرامحالاوءكىاك فاسلاءاملع نمدحأ د طل ىأ ) ممالاءاهلع نم 0 واهسلا نسم ىأ دحأ اهب طر<الو)ا ماع هتمواد هو(اهبماقلاالو) فراعملاو مولعلا ريمضلاو دوعتي ىلعتم (اهتفرعع) (مهمتك نمياتك اهيلع
 عج عئارشلاو رك ذامهمالك ىىلاعتهنلا عج ىألوهجلل ىنبم عج( عئارشلا ع نايبنم هيفعمذل) 00 لو-هحما
 ججلا قرط ىلع هيبنتلاو) عراشلاك عساولا قبر طل اذاءاملاةدرومىهوةعبرشلا نم لو ةنم نم رادلا 0 رشلا قربا هيفام ىلا ىئاس ىحلا عضو ىهو مووهفملارباغتم قدصا_لادح:+ىنعمنيدلاوةلماو ىهوةعب رش | تل دنس
 | ةصقيف اك اهبمص#لا مازلاةيفيكوةياقعلاةلدالابصن ىلا مهداشراوسانلاهيبذتىأ(تايلقعلا | 2. ب هدو
 إِلب-ببِإ-_-ُهطبببممببببببببببببببببصس تاتا ل ءاضاقىأ (هيبنتلاو)

 يبا ا ا ا-سنلؤ_ إِب- بيب ابي إ

 مهاربا عاونأ ىأ(ججحلا قرطىلع)تارببعتلا
 1 ةيلقعلاة خسن فو (تايلقعلا)تالالوإا



 ةرحو) ىلبملا ىأ( ااقلالا ةلهس) ةرهاظ(ٌةنيبلدأو) ةرهاق ىأ (ةيوةنيهارب) تالالضلا بارأن ىأ( ممالا قرى ءدرلاو)
 ةغلابللماللا هيفتدب زقذلا نم ةمجعملالاذلاوةلههملاءا<لاب( نول حلا مار) ىفاعماةرص خم أ لوهحملا ةغيدب (دصاقمل
 اهدوج وملاءىفاهدو رود_هبىأ(دعب)ةغالبلاوةحاصفلا ماقمىفةراهملا اورهظأ اذا ةقاذحما ىف نوغلابلادصقىأةبلاطللانتناو
 هلوقك) ةزجغملاةمواةمىلعةردقملا مه اواهعلا اوبرقي ناىلعىأ (!ملءاور دقي لذة لا ىفابتبباش ذى (اهلثملدأ ا نا)
 00 هالو امهردتةعسوامهريكو عمكأ(ض رالاوتاومسلا قا ةىذلا سءاوأ ىلاعت
 نر | 1 0 سس ح(|ْ[(بجبربر7ب7لللل77+>١7->7تبتب> >7”١7 >7>>7 92: 52*ه 5

 لاما 3 7 3 | ناكول هلوةىفاكو عناصلا دوج وىلعةجحلا ةماقال سك اوكللهرظنو مال_لاوةالصا | هيلع مهارنا
 7 يا نو ( مالا قرف ىلعدرلاو) هنايب تأ راك ىد<الاممدريغو اندسفلمتلاالاة لآ امه
 مسرع لع تال ثحبلا ب ادآو لدا وةرطاذملا نوناةىلعةب راح مازلالاة مك (ةدوةنيهارعب) مهريغو بك اوكدلا

 ءاهتنا مهداحباو ءادّم ١ 4 اهعمسن ملك اهمهقي( ظافلالاةاهس)ةرهاظ (ةنسبةلدأو)
 2 ماعلا قال#اوهو : ٠ ١ ظافحلا عماسما بر شت 9 ظاقلالا ةروذع نمداكت

 (لدو) ىلخ نمرلعبالا لس راصتخا هيف سملقو :ريثكلاةم_هملا اهيناعمىلعتلادلا اهظاغل أدل يق (د_صاةملاةزوم) ماك
 هناحتسلا لوَدَكَو ىأ مسا درب وعلذحتملا واهيلعفوق ولادعد ىأ مضلا ىلءءاذبل اي(دعد نوةادحت لا ما د ةعاغمةرامعالو

 خرا ءاكرلا ىدمدصقىأ مهل اةع :رسوهو قذ 4| ىىدموهو فاقومالوةمجعمللاذو ةلمهمءاك لعاغلا
 ى 6 رم لوأ اهأثن؟ نمذوخأموهف قاذحتك هدنءامرثك [|ىداو ق1 كارهظأ اذاىاذح لاق. نيها ريااةماواو لعل ا ىف

 هيدا كوة او رد_ةييلذ) ةمصاخملا ماقمىئهركذهتماقاو ليادلا ب صن (اهل ثمةلدأ اومصني نا ةدئازهمالو قذحلا

 هقلخىلع هتدامةياباوو تاومسلا قاخىذلا سلوأ هلوقك ١ هنيهارب وهتلدأ ل ثعنايتالاىلعةردتم-ه نكي ل ىأ (اهيلع
 ىأولعق ل لكبوهو || ** مظعلا مارحالاهذه لدم عارتخا ىلع ردق نمىأ ىنامسلا داعملاو رش ا ىرك-:ىلءدر(ضرالاو

 ها ارت وهو هواهديعي وةريخدلا :ريقحلا ماسجالا هذه لثمىأ ( ىلي مهلثم نا < نأ ىلع رداقي ) مدعلا نم
 211 ا رص اسس فس سانل واس يح [ضرالاوتاومسلا نال ىلاعت لاقا[يكهياع
 ان دسمل) 2 ىأ( هتلاالا كوالا قب را او اهتداعاىلع ردات ص مدعنمأاهدج وأن مىأ(5 مل وأاهأثنأىذلا اهييح

 امهمالظت نعت ردى | ت(اندسفل هلاالاةملآ ) ضرالاوءامسلا ىف أ (امبيةناكول) هلوقاهنم(و) ةرهابتجحاضتأ اذه فو
 اتينا مافا 0 ايعانقا سلوى ابةىوقناهربابيو لطي وبلا علا ماظندسفةمل الاثتددسعت

 جناملا عذامتلا 1 0 0 رو ماعلا انقل هيأ رعاوهنايب قو عنامثلا ناد ربى هسا و

 لاا همن انما نيم( كل) داما ةلكل ناقد اهل تمم طال مدا ملاوي ويا
 ىلاامض:مىأ (هاوحام 1 ف ا ل ركذامافومضمىأ (هاوحام
 موا نارقلا محام || كرس در ٠ هول كود ارابخ اواو زا فما تح ا ا
 تل ١ رك ت1 7 الارادلارابخأوةلضاقلا تاكل اسر متل ليمتد رمل نم) ناورفلاهلمتشأام 1 هأ ب 54 00 بيغرلارومأ ىأ(ك-4او انءاوملاو] ينم ضمن مرام ىأ

 ءاينالا رامخأ ن 0 برصم ىل-هأو ةعيم || ىهوةميش عج سنعه راض زم وةينك ةانثمو ةمدعم نيشد ل | ضرس تويصك ل م

 ءانسو اا 55 000 ىلاعت هللادجر ىطارمتلا لوقك ءاسملات اراد ىنعمب

 دمع ا مشلاو فصولار هال ةقيقحانيفتنأ « مدلا ل جخأ مرك انرصمل-ينامكل
 ىلا ةدشرملاتاماكلا ىأ حتففرسكب ( مك لاو) هثالب ن عبي هرتلا و هثالو ف بيغرتلابىأ( ظءاوملاو)ءادءالاوءابحالا نممعالا
 ىقنكف لدرخنمةيحلاقثمك:نااجنا نبا, نامقل نعهءاكحىلاعت هلوقك ةيناب رلامولعلا سابتقابةيئاسنالا سوفنلا ليمك-:
 ميلالا محجلاو ميسقملا يسعنلا نمىأ (ةرخ "الارادلارابخأو) ريسخ ف يطا هّللاناهللا هبت أي ضرالا ىفوأ تاوه-لا ىفوأ ةرخد
 فرءلاب ربأو وفعلا >ىلاعت هل اوقبهنايب ىأ(ه رك ذمدقبام)باونالا ع.يج ىف قالخالا ىأ حّدفف رسكب( مكلاوباد' الا نساحمو)

 ب "الان اسحالاولدعلاب مأيهتلانأوئيلهاملا نع ضرعأو



 هيلا جاتحي(ئثنم) ٍِبا اودالا ونأو دعلل عماجلا نأ ارقلا ىأ(باتكلا أقام :رقام) أه نووه وسأ ماقعىأ (همسأل جملا لاق)

 (لثملك نمنآ رقلااذهىف سا :الانيرضدتل وزني دلا مأ هيلا جاتا ىأ(ئثلكلانايدت ناتكلاكيلعانازرن 'و)بايلالا باب رأ

 ىأ(مالسلا وهالصل اهياعلاوو) ةيس< | ىفامملا روص نمةقيقحلا ىفاعملاا وست عوأ ه1 ةيمكحالاثمالا ص ءيهيقمهحلاثدب ىأ

 ىلءنءىذمرتلاهاوراك
 انههدروأوهصعب مدقتو

 هلظفل ضعب نيسيعتب
 نا)هرد_دىفتداب 0
 نآرقلااذ_ه لزنأ هللا

 فو رعم لكب ىأ (ارمآ
 ادن وأ كا اسحاو

 نءايهانىأ(ارحازو)
 وأن اك امارحرك: ملك

 (ةيلاخةنسو) اهوركم
 ةيصامةعيشم قب رطىأ

 ىَأ (ابورضمالثمو)

 ةن_لالا قانيعموانسسم
 ىأ(5 أ.هيف) ةيراخأا
 ربخو) 5. عمم ربا
 نمىأ ( مجلبق ناكنم
 امأبنو) ةقلاشلا مالا

 ىلان وك« ام ىأ ) دعب

 امكحو) ةمايقلامون
 فاكلاوءاحلا حافي( 37

 نوجاتحتىذلا كىاو ىأ
 مدام ممشياميفهيلا

 مضي (هسقاال) كيلعو
 ىأ ماللا رسكو ءايلا
 ىأ (درلالوط) هيلببال
 ديدرتو هراركست ةرثك

 ىذنن الو) هرايخأ

 هسيااجاتحأ يش كل رتنك ىأ ( ئشن«باتكللا ىفانطر فامهمسا لج.هللالاق)اهللصأل ةيماعّدغل ىهو
 للا كرتلا طب رغّملاو ليقاك ظوفحملا حولا الن آر قلاب اةك-'ايدارملا ن اىلعءاني نآرقلا ىندانببالا
 جاتحام عيج ىلع ل مم ثم هنا ىنعملاو مدون( :اهغَأ ىنهمنيمضتريغنم ىب ىدعتي وهو طارقالادض
 نيمّضتب هيلا ىدعت ىذلا لوعفملا فى ذلادعب ةدئاز نمو نو رسفملاه:دباماكتوملا واكرصتالاجا هيلا
 انايدسباتكلا) دهاب(كيلعانازنو)لاةةنآ رقلا ب اةكللايدا راانادب ثان" ابهقدرأ متءوحنو رت

 ىفاثالو نيبم ىنععسايلا فالخ ىلءردصمءالارسكي وهو هيلا جاتك ئث لكل اندبم ىأ (ئث لكس
 ادت [ىأ مولعم للا ب رض ( لملك نمزآرقلا اذه ىف سانالانب ضد قلو ) هيقمالاك ىلع: ات! ريغ هل
 (لسوه اعل اعتهللا بص لاقو) ةمهملادئاوعلا نم لاثمالا ب رض ىفانهحضوي لا ؛مهمرعأ لكس

 نا) هيفةداب زعمانه هتيقيد روأو هنم ضعن مدقت هنعىل اعتهللا ىذر ىلع نعءىذمرتلاهاور ثددح ىف

 ىن-عىام_مهلك لمعت لزنولزنأولادملات امجنم ظومحلاحوللانم (نآرقلا لزنأهلل
 (امآ) هوا_صقاكىحيردتلا ليم لاب وىفدلالارنال دب رأة:: رق تماووأ ا هدب عجاذاف رجالا

 درطلارح زلاواهانواياكواعنامىأ(ارازو) ىزاحم ادان_سالا ىلع لوعفملاوأ ل_ءاقلا نملاحدملاب
 ةعبت.ةقي رطىأ (ةيلاخةنسو) بغارلا هلاقكتودلا قى رخأودرطلا ىفةران لمعم ستوصد
 اب و رمد الم و)غ رع ىععن وك و دم .وسهذ ىععال_ نمممالا نم كل بق ناك نم ةهويقمسم

 هلل_ثما1ةررةمىهوة-يهلالابّتكلا نمهريغك لاثمالا ىلع هلامتشاةرشكل ة غلا م لثملا نبعد عج
 نممهمالك ىءائك-4ل اوءايدنالاوهللارثك ألممالو ىواضيبلا لاق سوسحملاةأزخملو.ةعملا لي زنا
 ىأف اضمردقتيو هفاب ورضملعافبئانناكناهيلعفوطءملاك ع فرلاب(ى أبنهيف) هلوقولاثمالا
 ىلاةراشالااهن'اكف ةقكدل جاتك بولسالا رييغتو ةيلاح هل <او مدقمرمخهيفف أ دتبمناكن او ثامن لثم
 ةداحصلل ل قامو ةمالا باطلاو مظعرعأ ن ءربخلاأمنلاو البق ىتلاكن آرقلاب ةص :ةءريغ ىرخألاحاهنا
 نال ماشاموةمالاهذ_هفرشلهراشاواننفتريخابربع(مكلبقناكامرم _خو) مهنعىلاعتهّللاناوْضر
 دعبامىأ (5 دعتامأت و) منامي ت كلمامو ىلاعت هلوقك ةعينمتافصلوأر ثك اللا بياغت ل قعي
 ةعاسلا طارشاونتفلا نه مهدعد عقءالوأ مهتعىلاعت هللا ىذرهءاكصأو لسو هيلعىلاعتهتلا لص ىلا
 ةمالاهذ_هرشاعم كنب ثدحت وعقيامي ف ماكح اال نايب ىأ(ىنتبام ك-و) ةمايقلا مو ىلا كلذرمغو
 هحتفو هلوأ مضبهناو هانعممدقت(درلالوطهقلختال) ىاكلا نوكسو هل ههملاءاحلا مصب وهوةيدمحما

 مدقن(لزهلاب سل ق لاو ههيئاجع ىضةنتالو) هتوالتراركت هينفيو هيل سالىأدي زملاو ىنتالثلا نم
 سوماعلا فو ه.ةتيرال قداصرمأب ىنأدقفهركحوهيفامر|ةخا نمىأ( قدص هءلاق نم) هريسفت
 ىأ(لدعهبىك->نمو) قدص هلوةنسانيالاذهوهيلاقو زعلاب فطعت نمناحبسهنمو سا غهدلاق

 8 .٠ . "ولم د م 6 ٠ 0 0 سال ب

 اذاجاشلاة يمحو ماللاوءافلا حتفيوهوهمصاخ نمىلعرصتلابزافو باغىأ (جاف)هنمتفوخأمةلدأو || ا ات ل
ب مسق(طسق هنمسق نمو) ةبلغلاب رفظوزاق | 7 0 / 7 6م '

 اماهم_ةفرأ ةمسقىلون نمىأةغفْلانيسلاو ىاقلا حّف

 : . : . 5 لصفلانايبىقدحاوه لب

كح ىف ىأ(لدعهرركحنمو) هلوقفىأ(قد_صءهلاقنم)
 مما ماللاوءاغلا حقب ( جلقمب مع اخنمو) هم

 ع

 : قاعتم حف اكو دخلا وللا طق نيعىأءديدشدب زو ونيسلا فيفتي (هن نق نمو) هن ولطع رقظوهب وغرمىلعماغىأ

 وهث ط_سقونيطسقملا ب < هللا ناىلاعت هلوقه-دمو لدعاذا ط_قموهف طسقأ لاقي همكح قب اصأوهرمأ قل دعىأ( طسقأ )هب

 هاوكشلازأى أءاكشأفهيلااكش فك بل طق[ ةزمهفابطح مولا وناكف نوظساتلاامأو ىلاعت هلوقهنمو راحاذا طساق



 0 7 “سيب سيسبب سس

 ةغيصد(ىده) الع قاعت واما تو 1 ّكدعنم وهل عدو هب وهنر 2ع نمو عىل هند 'أىآل اوءعملا هع هنأ رح هيل عنمو)

 هلضأ)هناب ريغ نكىأ (هريغ نمىد دا 0 اطنمو) م 5 نيدو وقسهذمىأ( مقلم طارصحلا زىد“ :هافدتن اءادهىأ ل وهلا

 ساناانءاوم تس | ءدم2 |قودكم اهأوهرسك ىأ(هلل هوصق)هرغأو همكح ن نءالودعىأ(هريغب 5 -نمو) ءاجحتمامعأىأ (هللا

 نبانعق مي ا كاوا صوش ولو باور قو كئابابه' مر اامرمك ا ىهدو لا 1-5 ةمض# , ولو

 هأاب 4 5 دة عدسنم تق" هامل قوهعااسغ هلا |صوش ياهلا و سامع

 7 لدعاذاة رولا ط_ًاوراحاذا ا :لدع| هريغومانغلاو ثد راوملاةمسةك هللا اتك ىف

 قورئاطسقلاك نارا و غو طققلا نيدو امو ةوهباكتا تا زااذادتيك كلل
 لك نو) ادضالا نسر ناسا لدتا طسةلاةو لمع وهومعف روط هلا ضْفْحمللا نا ثودحلا

 هلوقكوه( قت ه طارصىلا ىدهه.ءّك نمو) ل؛زاباوثلاو رحالازاح ىألوعفللء ان (رحأدن
 رو ةلزنملو.ةعملا لزم" ءانهةماممكو ةينكمةراع“ ت4 قف دولا ةورعلابكسمع ادعت كانغ

 باطنمو) ةلالضالوهم" جوءالىذلام 2م ملا طارم ِيلا اوهو قا ىقء رطلاىلاهءىد“ 3 نمل هلاصنال

 نمو قا قد رطلان ع هاورلالا تماما تأ( لضأ: 2لا 221

 لاصقن اوهنانا عطقلا م هقلا ىعم لصأواديدشاك اله هكلهأو هلة ىأ (هللاهمصقهريغ) مح(مح

 ملل ذلاوه)ةي ءاشناةمث اعدودب ريخن وكس َناَدإ ا هذه ىفزوكت * ورك ذاملريعمساف

 ىذلا ىأ ل عاف ىنععليعف فهل اقيكحما ىأدلث اة مءابىمسوأاهملعدلاهتثالة مكحلتاوذ مكحلاونآر علا
 ىذلا نيبلا حاولا (نيبملارومااو)ه.ةللخالىذلا ك-غاوأ ميا ءومهلك احناوأ اهنقمي وءابشالا كح

 ىلا ل_صوملا ىأ(مي:لا طارصلاو )ةلالضلاو لهما ءاط نمو رخام ل وعل |وراوناب ىدتجت
 رادلان مدير تامىلا قدر طل نهل_دتناك ىبسالا + هةملاىلا ه- .ةموهن سا.خلا ىل_صرقةردنالاة داعسلا

 سفنلا ىلع وشد 00 وباذعلا نموت ىذلا هنامأو هدهعىأ (نيتملا هللا لب>و) اة زانمو
 ءافثلاو) تلداذانئملاي ا ملا ىوقلاىن-هءنيتماوهبلاطاهلدوب وهب .-هامىلاهءلدوش و

 ىلع عفن لا قاطمهيدارب وأض ا رمالا صعد نم ىُثدق هب ىق ةرتس هنالءر هاا كايداربنااما ( ع زانلا

 جالعلاو ءاودلاك هل» زبام لع وءا دلاب له جلا همشن نآن ةراعتسالا م رطىلعوأ ز ةمسملاك زان قا رط

 داصلا نوكسونجعلا مكب( هيل نك ةمصع): رن "الاوان دلا نتن. دصي تن ا

 حصنقالا ردك الاواضرأ هنيع مح رو * وُكسمتلا ماصتعالا و لاسمالاو هو مصعل ا نمل عق ن نيتلمهملا

 نِعهب ل- عوهعمسأ ن نا عنامو ماح هنادارملاو اها نالمصعملاهنموراو لا ىه؟ةمصعلائحتورمسكللا

 ديدشتو هلوأ ح فب ( جوعنال)ءاش خام ص اختو هل جنم ىأ(هعبان !ةادو)لازلاوةشحاقلا باك .:را

 لل-.ىلا نيث>:ةبجوعلاواح وعدل لعحت لو ىللاعت لاداك ى-ءمالوأ! افعل لاخ هم سدا ىأ ةعقرو هميج

 جامال ىأ 1| 0 رق ) ريصملاب ٌكردنام هلوأر سكي هورصنلاب كرد ا فاطعتالاو

 الىأريدن نزونيةمجعم( غن ز رزيالو) حالصالا جات ملا مااك-اارئاكس دافهجو ل زب موقتى ا
 نءهحو رخ مدسعلم وللاوباعلا ىق>دسالىأ ب صنلاب( تعي سف )با ودلاو ولا نعل يع
 ع رتالو ىدمرللا هباور قوةمام وة نكمدراعتساه يفك ةدجومولالدا ةبطاختسمعلاو ةماقمسالا

 اذ هو ف ىأ (هوحنو) هناسد ,مدق «(درلاةر :2 ىلع قاخالو«ئاجع ىضةننالو) لية ىأءاوهالاهب

 هب (موقيف) محلا ديدشمي (جوعي ) 3 اع 584 (

 لمتد ا ىأ(مكحا ركذلاوه
 ماكحالاو م 4١ ىل_ع

 كه وىلعك اخحناو

 ماككإلاب ناجالا
 ىأ (نيبلارو-نلاو)
 نةيللرهظااوأرهاظلا

 (مقتلا اكل

 ىهتنملاةماق* ءالاوذىأ

 ةداعلاب زوعلاىلا

 اداعمواش اعمةماركدلاو

 نم (نيتلاهللا لبحو)
 ىأةو-ةلاىهوةناكملا

 1 الىزلا مك اهد-هع

 لو-صوبدسو عط#ن# 1

 لاقو عتمىالىذلا 1

 رونهللا ل-هحريثالا نيا
 هنامأوهذهع ل ءقوءاده

 باذعلا نمنمو:ىذلا

 قامملاو دهعلل لب لاو
 (عفا- لا ءافشلاو) ىهتنا

 ءالبو ءاد 0

 (هكسع ناةوصع 5)

 َنداَىَضَو مون هىأ

 ' هايدي قاعتو هبكدشت

 سابقا لبق اميفو هيو
 | اومصتعاو هلوةنم

 ندقاخنوإ) هللالبحب
 ىأءانلا دب دشتي (هعبنا

 ال) ال_عواملعهعبتا
 ىأم لاس صنوةدد كلاواولا حد

 0 عم نء لك او ىأ(غبز ءالو)ةلادعلا م وقبىلا جاتحتق ةماقتسالا بوص ن نك لال

 وحن ىأ(٠ 2-1 و لعل اى داك 2 اوداد رملاىأ(د را 7 ىلء)نيهج ولاب(قاخالوه اع ىضقنت الو) قدصلا جبن نعهلودغيف

 ىنبملا ف ىفالثخخا عم ينءملارف ثيدحملا اذه



 0 ضخ | العم سدل ىأءاق'ان( فل ”كالو) هن ورم ىف ىأ(هيف)دوع منيا ىأ(لاقو)اعوذرمدن عك اخناةاوراك (دوعهنيا نع)

 قواريشك انالدخاهيفاودح ولهللاري_غدن عن مناكولو اريد اقل اك دحأ هيفدجوام ىنعملاو الث ثالا هجو ىلعهانعمو هأذبمعقو لل

 ىورفلاهنح مع اك 21 نم كوخ اهمال د ع نول اديدشتب( ناشي الو )ىف "ناك دزلا رك ىلإ ءىاخال ىنءع وهف فاهقلا,بة>سن

 هتوالتر دك :نيح هتوارط ىلعت الو هتوالط بهذتالىأ ىلاءلا ساو ادا لاوهوباوصا اوه ىنمل |لاقو ث.دحلا | ذهىف ريثالا ناو

 اهدعب ةغْفْحم نونبأ:ثثيالوة حيك ةخ_ذ ؤولا#لاعئاورولامكملا و م عئادب نم هيف عدوأْأ ل هعءارق دادرتو

 نانا مره
 طدضا ناني نك-أو

 أمامأو وهلا ةءي ضب
 حتفبهنا نم ىلا هركذ

 قوف ةابنثممث هإوأ
 ةودعم نيش مةحوشفم

 كك 20000 ا 8.

 رههم نون مف لأمث
 ىلاه.-سنو هدول

 ام تا ا
 الىأه-جوبعدنال-ذ

 الو هركيالو ضغاستي
 نيلوالاأ بن ه-مف) لس

 عقيس اع وايندلا قمف

 ىسدقلاىأ(ثيدحلا
 يدش ىنأن يادداو رندم

 اظعاب 0 الترع

 :ارردكع لع تلد
 ةمك-لا روزاهيفةثدحم

 الغاب واقواي عانيعأ اهم
 نيا ىوروامص اناذآو

 ردى روزا
 هناسعك نع آ هلا

 هللالات)ارو-2لافلاق
 لزيفم د2 ىلاعت

 كمل !ىامىأديدُدتا اوفيفختلاب(كيلع

 هللا ىذردوع_منباىأ(لاقودوعسهنبانع)؟ ا اهاورامدهح وهللامرك ىلءعنعىورملا ثيدحلا

 ريغدنع نه اكولوهدهعدءد و هلوط عماض عد هضعن فلام هرقعقيالىأ( فاتةالوم ف هنعىلاعت

 فلأوةمجعملانيشلاوةقوفلاءاّتلاو ة يحتل ءايلا عّتفب(ناثم.الو) اريثك افالتاهيفاودجول هللا
 ةياورلاىف هلوقىنععءانقلاودالبللراع*هوهف ةيلابلا د ءرقلا ىهو نشلا نمل عاشت ةدد ثم نون اهدعب
 رثك أىفوهاذكريت>هفن'ءئثوةراةحلاهخةلاونأ ثثءالوهمتءالةءاور فودرلا ةرثكىلع قاذكال ىرخالا
 010 هو قمل ةوفءانوةمومصموأ حو غمةييخءابنأ :اشتمالوةخست قودوح كوتاناورلا
 مدعو تاملكلا رفانْا ريعتساف:وادعلاو ضةلاوهو ثلا نمةزمهونوناهدعب لأ وة ودعم
 فو.ثكمرهاظ ىنعموهو ىنعم فاتالو هلوقكو عذهيناعمفلاخاوأ ةوادعاّمدب ناك ىتحام ءانت
 أينهيف) لدج والثةءاردلابعاودارأن اد مل-ةةناورلابطاودارأن الوالاوهباوصلا ل ةاف

 لئاضةىفس رضلا نباهاورىذلا(ثيدحلاىفو) هتداعا نعىنغب امهنايب مدق:( نيرخ ”الاو نيلوالا
 نعفنصملا ىفةبدش ىلأ نبا يرخأ و هرك ذفد م ىلع تازنأ ةارودلا ىفلاقهنارام>الاسعكن ع نآرقلا
 لزنمىفا ل سوهياعىلاعت هللا لصدم + لج وزع هللا لاق !ةارون ىلءتلزنأ ال سرع ىمس نب ثيغم
 د_ءولاو ظءاوملاو ماكحالا نمه-_,لعلمتش!امةرشك!ةاروتلابابد م ايوامهاباتك ىأ (ةارونَك يلع
 وأال_سرمازاثوأ ةيح رصتةراعتساهيلعةاروْلا قالطاوةنيقيلادئاقعلاو كجلاو لاثمالاو ديعولاو
 نآرقلا لبقلرنِبا:ك لجأ هنافهناش مظعو هترهشل ه.ربءاسعاو بانك هانعمىفاريع هن اال ق ناةققح

 ىلا عت هللا ىلدهماع لزن ىسدق ثدد>وهو هماابرذأمهنيذلا باتكسلا لأ نمدوملانعب هن رهشأو

 نمهركذ نممهت أيامهلوق وهولوزت ايده عة رق ىأ(ةثيدح) مأءا دبا ىفوأ حولا لبق سو هيلع

 |0001 ب لاقت ذلك نع الر نآرقلا تود لو قي ناميك ل ءادالف تدع همر
 ىأ(امصاناذ آو) ىدالهثاد_ت:ها مدعا ىبعالاك ةلالّض ق ناك نماهمدش رتىأ(ايعانيعأ ا محتفت)

 فالغىفاهن"اك ةداعسلا ىلا اهيديياماهيلا لصدال/ اةلغابولةو) هلم قة ىلا عمستالاناذ آ اهب عمستو
 نموهوأ احةءاماطمعزاملاةلازا ىهسفهنامبم دقت دقو مهقلا نعوابملا قولا ل وصون ءعنامءادغو

 نيعلا ىهو عوبني عج( للعلا عباش) زآرقلا ىنعبةاروتلا فىأ (ابدف) احر واةيسادا م هلوق لبق
 ةينك-لاةراعتسالا د رطىلع سوفنلاه ىدت نيذلاءاملابعسبانلا علا هبشف ىرالاءاملا مع سخي ىتلا

 مالك لكو ظءاوملا ىهو كلا مهفيام ىأ(ةمك-حلا مهفو) لييختلا قي رطىلع عوبذيلاهاتدثأو
 ىعمنوكي ع-.برلا(بولقلا عبر و) هن دعموهعوبتيا وكلا ةغلامءابيقهن اك مهقلا لعج عفانركم
 هيفذ حرفتوهزناوحرسوح رعو تصختو ومنثو ب ول#-ةلاهءى-كفقاما نيف ىأرطملاوصخلا

 اهبعتفت) لاعتملاكلملا نمدهعلاةِس رقىألارنالاةدبدجىأ(ةثي دحإةار وتلاىفامنومضمع-جاموأْا روتلاك اياك ىأ 0 دون)
 لوصو نع ةعندمو ذولا ى» رطن عةعونم ىأ ( فا غابوملةو) قدصلا عامتسا نعىأ (امصاناذ آو) ى< ننس زن ءىأ (ايعانيعأ
 ماكحالاوةي:اررلا كلا ةفرعمابيفو ىأ (ةمك-حا مهفو) ةربزغلا فراعملاوةريثك.ا |مولعلا عبانم ىهىأ (ملعلا عيباني اهي ) ىفرلا
 ماجشالا راثأوراهزأ نم عب رلالصفهيلع لة ثيامريظنرارسالاوراونالا نماويفو ىأ(بومل-ةلاعممب ر و)ةيناذمصل |ةمك-

 راطمالاةطسا و

 _- هر تي ستز



 ا

| 

 ةءاغئأ لوما يمان :اععاو مزلاوهمنامع ءأ وذ>ىأ(نآر ةلاكيلع)ر بلا بعك ل 1 ٠ ورابحالا عك ى أ (بعكن عو)

 يت ىبىلعصةينآ هيو يووم ظن :وةري ددلاورصبلا يدا ىأ(ةمك- 2

 امو ى.سدغو رب زعو هيرئتلا و هي 1 نه مهنم فذص لك و أ مهدي اه ةمهلك ىأ(نوقلت هو مهىذلا رثك أ)ىراصتلاودوملاىأ

 ةظعوموىأ(ةن ةن'الا )ملاك هيفا( ىدهو) مغ امى محلامآو مهم ءاكح اومحلاو>الىأ(سان 5 ؛اذهلاوو)هيبنتلاعاونأن ههبق

 ٍّخ ذل ىأ لوهه اة 00 ممل) هر ق نيعفتنملامهنوكل نيقثملا صخو مهل اجا هممهلاعأ ىف حئاصن ىأ نيقتلل

 (هئاثلأةزاسوعم)دمارع. || ف ىءميلعق مسا(نآر ةلايكيلع) مدقتاكر اهلك فورا عتام نبأ ( بعكي نءو)ةفيطا ةراعتسا

 راس مع اوال تي ييفمعأ 1 اوقعلا مهفهناف)هيناعم ربدتو هن دوال: ةمزالم:ارملازاذكب واذك كيلعلاةباوك-واومززلا
 (ةماك عماوسو)هيئابم || لير هاج وسن« ىعك سنك لوعقمى :هالةتا نمل طاف رببا سمر دمر متابع تا
 كدا اعمر اثك ارامتعاب ىأ من يفىأ ا !انيجاكودوااهيوتىأ (ةمك-لارونو) ساللناس ا_همدع : هلوةهيلادشرتاك
 (بتكلا فام فاعضأ) ل اًرساىبب ٠ ىلع صعب نآر لا اذهنا ىلاعت هلل الاقو) اهعىدتبي واحوضو“ لع 1 :وأهر ىت قرم

 هو ةرعبلاهيفاوةلثخا م ,ملعهبثشاامباتك- | لهالد. نيب هنأ ىعب (نوقلم# 4 .ةمهىذلارثكأ
 _عةلرمااتدكدا

 اهظافلا تلال ق)ءايدنالا 3 2 1 ىأ ىلاعت (لاقو) عدوأو هل+ ةةلرتملا بمكلا ن ن”ءريغ نم ماكحالا عجأنآر اناا اهيفف مهباّدك نم
 رسكلاب (ىفعصلا ىلع نآتن ”الاو نيقتلل ةظءو ءومهربغو(باتكل !لهأن م) سانلا عي ىأ(هب الا ىدهو سانلل ناب اذه)
 0 1 ىأ( هلا هلأ ةزاحو عم) آر هلا قىأ(هفعمخل) هلوقب هرمسكو هلاقام عضو مث ب عك هلاقامدب ونامت

 الم (تار]نآر لا ىناعلل عمالا مالكلا اهناماكلا عماوج ىنعم(هملك ع ماوج و زهيناعهورثك مهظاقلأةلثو اهراصت ><

 بجوملا بأن طالا ىل_ع قام ىاتضأ) ءاكللا مارب تيتو تيد قانا علا لع قاطو ضار 05 عاقل هما

 ادنملا لءاهطاةلا لاو للتو[ كلا رث اس ىل ءدب ربأم عجىأ عج لوعفم( لبق ستكلا |
 ىدأ| ف عضو هي كدد اعمل ثم ىلعدي زامىلاعأان رد حف هلاثمابهيلعاهظافأأ ةدارز عمىأ تارمهنم

 كل (اهنمو) لحم اذه سدل ةغللا لهال مالك هيفواقلطمّةدايزلا ف .عضتلاو هلاثمأو هيلثمىن-ععنوكي

 ءاودحاو تاملكر بك كل

 تبسعزاكا لعزآر علا

 ةيفاستلاو نموا
 امنمو) زاحعاسحوم مهبل( اواو لاني نأ, 1 ذىاازاحعءالا هوحو نم

 هللا عجمأ (هيفدعج ناواذه ليل دلاب بول طملاوهلولدملاو ىربخروللاعم ىلا ه.ةرظنلابل_صوتلا نكءامىأدشرملالاذلا
 هدزك لاه وون احس 2 ءلاب , (جتحادنا] | م عما ىأ(كلذو) هاوةب روك ذملاع# اى هم سن محا ةلطمىن .ءملا ى_عمب زاك

 ل-ِادلانيب) هنأشزع 0 .اعتميقأن هن ازلالاو هنا امن ادارأام ىل !ءةح4 اهف ماقأهنلاناىأ هاو هلوأمضد ووةلوهجلل
 هنايدتو هناهرب ىأ ( هلولدمو ىناكو اوال 0 ل ءلامظنب ؛)ةححلا

 كلذسدسو ىأ(كلذو) 0 لا ىنا وراك هش |( :وهمظن نسحدار أَو صحا ىلا هصعب مضوهوماتملا ىصر نمو وسر

 اك هلا ضرعمىف ع 4 ةخضؤو /ه- ةغالب وهز اكاو)نآر ةالوأ هلل هنا ريمضو ماك> الا ةءاغىف ل مكي و دمي ىو ئسدعت أيش

 4 8 رظلا لع بصنلاب(ةغالبلا ذهءانثاو) غي ءاا , لكل ةْرح ءملا ةغالملا تاقمط ىلءأىق هنوك ىأ اعلا

 ىفهضعب ل خذو ى اامو هورمقل اوم 20 ”عجلاعفأ نزو ىلءاملابءانن :اواهلالخ قىأ مدقمرمخ

 وذم 3 هرك ذ قب ا 1 هادلا وهاذا هلا ةيديردلا حرش فى ح هلا ماسه نيا يلاراشأ مك ضعد

 هللااهدارأ ىتااةميلئءااد- صاقلا : نمكلذري-غو (هددعو تيرا كا لاةفلولدلا

 تبعنلاو رمان( فءاكس ةلاوةححلا عضو# مهغي) هيناعادتو مهغيئراقلا ىأ( هلىلا:ااف)ىلاعت

 لادهنم رج ءمرادقعلك نا ىةيهيلع عتموأ ةح>وهاماهربغ نع( ةدرق:«ةروشودحاو مالك نم)

 (نآر هلا ماد ؛جدحاهنا)

 هيئاعمرهاوج لاخداب ىأ
 نس>و 00
 ناس - وا( _طو

 ىلح ع ص ثيد هفصو

 اح اوةىقهناملك

 ىحننلا لص | وري نابع ةريستك نادمايئايعأ/هزاساوزدسدب نستسو_ل :ىاراول لد راهقسرت
 هيمنوءرمأ)املالخىفىأ(ةغالبلاهذهءانث او)ةعرام لانس اصل هي غالب وز حيصق قط: لك ىأ هزاجعاو 0

 همولعنا. هق نيعمدحم ىأ(اعم) ههنا .مرابشعاب( ىءاكتلاوةجحلا عضوم مهي هيناعم َّك ردن نم ىأ (هلىلاتلافهديع ووهدعوو

 امه ل ةنالفىلا_عتهلوةنمالثم مهغيفا تراث اواهترادعرا م تعاب ىأ ( ةدرفنم# ةروسو) هموهغمو هقوطنمراةءابىأ (دحاو مالك ىف )
 فاكمهناوةيحطالاوديعلا الص بوج ولةج>هنار اوك ب رل ل هفهلوةنموىوقأ هنعفكلا ناو ىلوالابفالاريغم رحت فأ
 ةرضقل اقامه



 فرن لأ (دهعن ل ىذلا)هءاقمىف ىأة رو كلا ةيتحتلا ديد ثتوءاحلا عمفب( موظن ريح ف) هناحبسهّنلاىأ (هلغجنا اهنمو)
 ج اخلاق رفتملاىأ( ر ول اري-ىف ناك مل و) ةموظنملا تايبالاىفا وقك ىاوقلاةمولعهلصاوفاملنئا رقاذ هله لبق مستو هلش»

 ل قاف ظفحاو ىأ(بولقلا ىعوأو)هينامم لرد ىأ (سوفنل اىلع)ر وثنملا نمىأ(لهسأ موظنملان الإ موظنملا هثيه نع

 ثردح هنمواول هادو نإ ها ملا ىهةدغ 1 ااومركلاودولا ىندعوهو حامسلا نمليضفت ل ءفأةلمهملاءاحلأب (عمسأو) هيناعم

 عامسالا اهبدارملاونذالا عجة زههلادع(ناذالاىلا)الوصو 6 نرةأوالومقلهساىأ حاير حاملا

 1 5 1 2 4 ّ 2 هلوق ع ىكدلاب رغأو
 اه زاحءال هل فدصم ناهرسماعةلادلا هنرابعو ىعدمو ٍيولط هىلعالا دن وكي هدص|ةمنمدصقتم ىلع نمهوله-همءاك حمسأ

 وهوداعملا ىركن«مالك كحال 1ةءقاولاةروسؤف هلوةقاكروك ذملا عملا هيف عقودنا ىنعملا لدتو حامسلا ىفةغاحامسالا

 ههارغهجووىمبتنا
 ءا< ا. ىلا الاوو نذمال

 را اس والا
 فاكتوهل يما نالاذا
 نا عسمدنتع ىعم_ه

 هذاتساس وماقلا م>اد

 هللا
 باعصتسا دعي تنال

 هيقودةعالعمسدوعو

 ماليالا هالك وىسمنا

 ىل- عوالم ماسقملا
 مدق واله ماركا |عابط

 هلوقاذ_هىل- ءىلحا

 حامس 5 ره عم تأ

 ارارقسا عرسأى أن ذالا
 ىدوتنا نذالا جامس ىف

 ةيفعتتق هناهديؤت و

 ةلههملا يعلن عمسا

 (ما 4يذالا ىل_ءىل>أو)

 نم هم هئأم لا

 نه عاونأ ىل-ع ةوالثلا

 ةوارطلاةدايز عمدوالحلا

 هيلا سانلاف) ةوالطلاو

 ه-بلاءاو- هالاول_مأ

 ل-_قأو ىأ ) ّح رمدنأ

 فأ امل ة:الف هاوقكهنا ل. ةوه رخآلا نونئام مار فأ هلوقبم هتهمش قرع عطا ئهبقع خلا انتماذثأ
 ةيحضالاو ةالصاابوح ولةد>ردكاوكن رللصف هلوقوه.انتجاب فلكموفيفأتلا مرد: ةجحمنا

 نا) هزاجعاهوج و نمىأ(اهتمو)رب رحال جان 2 لل-#و هال ص المالك اذهو اوم فاكمهدناو

 ةه>نملود_عل !نوض:.برعلا مزلكىفاهانعمهداملا ءذهو ليعفت زوو رحت لاقي ) ريح ىف هلعح

 زيحتم الاقال ل اكه عضو هىفر قة لاف ةيحان لكل ليق مئاوةفارمورادلاءانفو هوزيحلا نمىرخأ
 كر هنن ودب ربنوهاك:ااواذ-هنمم ءأوهو دوج ومريح هب طري4امبرعلارغدةءزيح ل ايداربو

 ئذلا موظنملا)ةيمين نبا هلاقأك زيحتم هلك ملاعلافالو از يس> هلناك ءاوسهيااريشثأ اس لك وهوا ذ هنم

 عمةلاسرالوةءطخالوارع_ثالموظنملاميمؤلك نمأيث هياشتال قي رط ىلع عقاولا ف اونملا ىأ (دوعنمل

 هنيب[كهعح وهرثنوهمظ:برعلا مزاكب ةفرعم هل نمهفرعياءاادهو مهتاسأبةلالدلا عضاو 5

 برسعلا مالكر ئاس ونار قلاب ىتل ةميظعلا ةذيابملا هذهامو تلق ناف لاق مثةئايالا باتك ىف
 ردقيالىتااةغالبلا نمنآرقلا فامىهتأق ااا رك تح نا وااو وعدل 6 و

 هبشن ل ىأ(روثناازيحيىف نكي لو) امراة اموأ اهل عقاب ن اناءبل !قامد#ت نسللاو ةغالملا لهأد شأ

 بل راف لوصف عطاةلةءاطخالورعشلا ىور فورحك ف ورح هيف متل ا عءجسلا نم مهر وخنم ماسقأ

 م الك-لا ىأ(سوفنلا ىلعلهسأ موظنلانال) مهوناك لصاول |ىلعهلامتشالالا تاحارتسا عضاو هو
 -ج(بول_ةللموأو) قداسلا عملا روثنملاه_هلعلضةملاودحاو عمن ىلعهفيل أو همظن قتلا

 تيعوأءامسلا ىف مهآر نيذلا ءايدنالا ركذدعب ثددحل | ىفو هلةظؤاحلاةوةلاوهوهثاعوف لخداىأب لق

 لعءاغا | ل ةل+ادماللاو سايقلا ىلع ل ءاغلل ىنبملا نم لي ضف مساو هذ ىةءاعوىف هتلخدأ ىأ مهن

 ءاحو نيد (ناذ“الا ىفجمساو) مهوتامك هاىعوأ بوملةلاو باوصلاو هيةبلقالو ل وأو هلابك
 ند ةودعم ءاكاضدأ سداو لي كدب را حمش [نمسداوة>امسلا نمراع:سم لهسأ ىأن ب امهم

 هلد> م5 الا قوذلا ه.ذعت ىأ( ماهقألا ىلع ىل>أو) م هونك نذالا ذفنم ىأخامصل اوهو جامسلا

 0 لمالك اوسموقىل اكاف 2 رسم ا (مةءيدعوال.مردك أىأ (ليمأه يلا ساذلاف)ةوالحو ةذل

 هوك يولسقلا ل_.ءىأا ماذ_عىاو سة دلال -.ءوهو 2-2 حد ) رساه-يلاءاوهالاو)

 هماعت دب رب نمىأ( هوما عدم هظفح ىلاسعت هريس 3 )هزاج ءادوح ونمىأ (اهتمو)هريغلا وليم نمدشأ

 اشكل قرط ىلع سدل هجونمنا لصاسحلاو 77777 ا 7 7 77اا حج  ججرححححطحطجمب

 هريغ مالك نيابي عمتم عي دنمالك لبم- يئابمزخ اوأ ىف مهعجس مازتلا ىفءابطخلا قب رطىملعالب م-مفاوقو مهمظن فءارع-كلا
 ارظنهماعت ىلاطىأ(هيملعتل هظفح ىلاعت) هليهست ىأ (هري_ستامو) هاهربةنطاسو هناشةم-ظع عمملاعتو هن اح مش

 ! 55 لهب ”الا ماس (رك ذللنآرقلا انرمس دةلوىلاعت هللا لاق يغهظفح ىلاط ىأ ( هياغفح:  هىلع) نيو ىأ(هنب 5

 ركس 3 موإدأو ظعتم نم ىأةخسذيف |ك



 ه4[ قاطاام لكىأ(د-اولااهمتك ظودفالا) اييقاونو ىأ (ممالارئاسو)

 يااا ابابا >>> > >>(, 7741

 [د- عولا نمهيق 3 ةرصوةوع :اشلا ظعاوملابهانح ناب ظاعنالاو راكذالل ءاناهسدن الا ىدم فاككقلا

 رمان هدأ ٌءيههأنريسل : ىنعمنوك:نازو < وهظفؤحدار | نماقعاو نجل نايس ها لش

 لاتاكه#أ وهج رسأ اذاوزءالهسرفواهلحراذارغسلا هّتقان

 عنصأتنكىذلا :رعكلانه »+ امسم ماجللاب ابيل !تدو

 نيبادكلا ل هأن مةمالا ذهل ءقىتا |( مءالار ءاسو)هنأ الارءداه دس هسا ةصملا ىنب ىناثلاهحولاىلعو

 اردانالامهُ ئامدنأ ىلع لزنملا موباتك امة دولارا رسول هك ظفدحال) مهريغو

 (مهنم) دحاولا مساهسيلع
 ىهذلا د_هعال ماللاف

 ةركس ىنعملا قوه ىذلا

 ديقن ىلا ايس ف ىهو

 بشاني ديد :ومومعلا

 (ءاتا فيكل) هلوق
 َىأ مخ ادحخددد 5 3و

 محلا هظفح ناد عنف

 ردا ماو قس 6 اورظنالاامنورش الا وناك 5 ه هار وهلا طفت نم مده ن ,ك١ملل هئارسسا ىبناريمج نبا نع ىورو

 (ميياءنيذسلارو ورعىلع) أر ,زعءاذ تقرحاجنا ل. ةوىلاعتهللااهعقرأ منا لوققرب زعون وننب عشونو نور اهو ىسو مريغاهفخ
 رمسن نأ يكلمه لعل اعنا نعت هللا نياهنا اولاقوهباو دم ةاتهظعح نمتلزنأ أ[كمهاعاهالتو

 0 داى أ مرتع( الا ضيكسف) ن الا ىلا ىصختال ةظفحم م5لءجوهراثك ظفح مهيلع

 مولا نءةسحو دم محد _هداملاوةددكملا ىلا حتفبءاسج ادري ثكسلل سيث فوك اردانالا مهنمد>اول
 ةباقر جم ةددام-هالكو دمنودي ملا في كف خسنلا ضم: ىفودعتالىتلا ةرثكللاو عامتجالاوهو

 لءقامورهشلاة جنم: ثاريفغلاءاجناو اريفغاجاؤأح واجام>وٌكم>و ومحد دع ساسالا قوهنار دو

 اذاوهاناكلذو هلل صأالريفغلاءاجلا او احوكافو صومالا» احنا ظفل بال هنالم 4ان راوصلان انهم

 مهتنمزأدادةماومهراسعأ لوط عمىأ( ميياعنينسلارورعىلعإ م 5 ردا لها رك ةابوصنعنا

 ىف) مومتكمىف مهلا غطأو مالا ءذهناملغل ىأ(نالغلإ هظفحرسسمنآرقلاو) مومتك ظفح مهرس
 دلونني> نموهوةمجعملان غلا هك ناملغوهاندهاشإم اهوعثوةنسك ليلقن مز ىأ(ةدمب رثأ

 ة-عاشمىأ(اضهدهت 2 زحاضهرةاك اشم) مه ضعيدنعزاجءالاهوجو نمىأ(اهممو) بش: ناىلا

 مج ماوعلا ناو
 (نآ ارعلاو)ةنس ىععماع

 ةالاو هللاد هحىأ

 هس در لا
 ىل_ءهاظفح) رهحم

 ني غلاريسكما ؛(ناملغلا

 دالوالا ىأمالغ غعج

 (هدم برةأى)راغصلا

 رثك أ وأ لأ وأ هنسك ىأ

 ها هارع ثدح

 رطفلاوةنطغلاو بهذلا لك ثااوفدك-ا|ىقهمشلاوةمس دحلاىقد_ئلاوقر وصلاوةّثم ؛|ىفةاك املا غارلا لاو ص عمل هض»د'

 فال آولاك_ثا|س أن !١١ لكيفاذع هنموءةب رطااق و نيلث | دم نيد ىذلاسنالاةةي©!قوهولدلا

 ١) يعاوت 1 كر هان سحو) با كلا لكشهتمولاككلاةيادلا ديم ةنىألكسشلا ن مهلك اثملال صأو

 ةيسادم نسحوقفلا امياضنة 5 رالاهزج وة سان مهب املك نوك-ةقءازحالاك ل" ٠ عارتأةم-انمىأ

 هاك اًممىلا منت لك ما مضناواهةفاوت ىأاضأ ءابا هادبازو< وهزم (اهماس 0 ماثْمااو) ةمان

 داع ل ل ف لاعاطمقفاوب ن اوهو(ىرخأىلا ةصقن مصاختلا ند .>و)

 جور لا رك ذىفور خآع ونىلا مالكا نم عون نءلاقنت الا ىأ( هربغىلا باب نمجو رخل او)ةدحاولا
 نالدخا عممارت ىأ عمى : عع ىلعو نا ةالربمضلا (هيناعمفال“ خاىلع) ر هاطىطلد ٍباسلاعم

 ه5 فىءصدوو تا .تانلأت 5 نءلعباذهو هل صاقت و هلج ىةماتلا ةدسأن ما نعجرالمدصاقم

 هلوقكءار ءّشلاوءاغلبل اهم ىتتعا امص لخدلا نسح و ىعامت ءأا تامسأم ماهلجأ ب تك

 دوقلاهيرهملا ىطخو ىرسلا ىج م تَذخأدقو ىعكصسرف ف لوقي

 دوحلا علطم نكلو للك تاقذ انب موتنا تبت سمشلا علطمأ

 ىأ(ر .خهساوريخو ىهنو مأ ىلع: دحاولاةر وسلا ماسقن او)اباض* | ىهسآإ ةمسأ مريغ نمل اةمنالاو

 ةقافأ ىلا ىلا, هتيدعت فورعملاو ىلهدماسقنالا ىدعو رمخال لب داهعملاع ءاسدالا ماتتادس رع ماي

 2 هبل .5 لوقو ا لعل لوعست م افالالت ىلم »نأ ىلعي ىدا- + عم لاو

 111 0 1 0101 ا ا ا ا ا لل ا ع اولا دسم كو اكسو كتاوت

 صعد هالك اثماممو)

 هنهباشمىأ (اضعب هئاز | رح

 بذا وهي امس سات دق

 فالتثا نسحو)هيناعم

 ادهنوارمأىأ (اهعاونأ

 ه_صقو اديعو وادعوو
 انتلاو)«كتاظعومو
 ىناهقفاون ىأ(اهماسقا

 ةمالسو بيكرتلا ةمالس
 نيدو تيما

 0 ةكدم

 0 هري-غ

 نم:ذوخأملاىأ(هي :اعم

 ماسقناو) هينا .«تواقت

 رابختساوريخو ىد مورمأ ىلا ةدحاولاةروسلإ



 منك اسماول دال مذلا اهيأانةإ_هتلاتىلاه”دل هوى ةودنآ ىىءوحولاُذ 16 هتغمتح ادةولوقأ(ةومنتامث داو دءوودعوو

 ءالقعا ةلزرتملمتلا لا زئتوءادغلابدن" الاردص فمه .مدعلا عم نورد ثيالمهو هلوةير اذن عالا ةدايز عمهدونجو ا هلم كذمطدخال

 (بيهرتو) ةيودملاب ةعاطلا ىلا ىأ (بب غرتو)تافصلا ف ىأ (ديرفنو) تاذلا ف ىأ (ديحونو)ءاسالاوتاراشالا ن «كلذريغو
 هدئاوه طقاس»نم طقتلبامهدئاوعوهعفانمنم كلذاد_ءامىلاةمضتمىأ (هدئاوفن«كلذرغ لا ةروقنلا ةيطتللا نع ىأ
 هلودح ىضتقي امتباونأ عاونأىأ (هلوصؤللخة:لاخنود) هلوصوشللا كا بجو راكياراه_ثاولاحنامب ولا هبرضك
 ناكولو حيصقلا مالك !!نالوأ مالكا ذا ل وةينارهظالان اك (حصقلا مالكا او)ةاصاغلا ىنععلدقلا ل عج ىكدلادعبأو

 لثم) ه.ملأو هيث غىأهارتعااذاى 4 دلال ص ىقوهلوادت ىأ(هروتعا اذا) هع حجرصلا ص رغلاو عيحصلا جملا ىلع

 الف نمش ى دودو نءةصحالاك لان هعاوناوأ.دارفا لعمق اشراك لكلا قل لعجأ| ةي را«. از 1 202 1 77-1 #2 15 ىذلا
 ىا ادت امو هلوقك (دي>ونوةو+ 0 اوديعوودعوو) لذ هاو لك نهالو هىل* لك قكلذنس< د تلا

 بوغرتو) الوأ حرشام ضءبل (ر ,رقتو)دحاو هلا هللاامنا هاوقورمالا ى مومملا |: هضقذان دم لهأف هتدكرع أ(
 نم 5-3 1 | 4 >4 ا 0 َْك م | اغلا كل 01 م ل كرم

 0 ةحلا) ر اا ا و تاكرملا نمناود أنى ن مدعو( ب عر تنالو) ةغالملان كو
 ع هصقن» ا (لاخنودإلا هبة رب ءلل صصقلار مولا ؛ءالابرضك (هدئاوف

 ةلصافقلا دعمنا ل ةودلة:ممالاكلا نهلج نعةرأ .ءلصفلاو هلوصقءام' ”اىفن وكي ىأ( هلوصف 00000

 هياعدروىأ(هر تعا اذا) رشدلامالكنم(حيصقلا مالاكلاو) عم ىهاضب ام ةماكلا ىهوأ | 200 نع هرم
 ىلا هاودق لاو ةرع- عودي .عو دعو ماقال ماما ا كيال اذه ه) اوادتوأ 2 (ة0ور رابعا

 اهتترمنع لف ضال عا ونأددعتبهلئاةرطاخ لكي هال( هتوقتفعض) م. يصفلملكتملا اهئشني || هجم 0
 اع صىأ 00 اهد_ضلتاقثت هيدشوهدبالص ىأ(هل 1 زجتنالو) هلوأىفاهتاسوبلا را مي :
 دالما اىف لقلقم لا ظ00006 21 لصالا قدم هلاوكد رطضاىأ (هظافلأ تاقلقتو) هتراضذو يع 2-0

 هر وس(لو ل ركمفلاو رظنلا لطاوريدتىأ (لمأتف) لي :وطاامااك- | ارقانتلريحةساتهرعسلاطاذا 3 0 اع -

 هناللوأ ريم ثناولوع-ملا 00 أن لان( اهينعجامو)هرخآ ىلار ك ذلاىذنآ ارقلاو( ص) 1- 2
 رافك ىأ ( رافكلارابخأ نم)ةروسلا مسا ندههيلافي-ضأافثدنأتلاهءاستك الوأةغافلا ىنءءأأ هدىاوجدس حلاو

 هللم(ةوادعىأ (مهقاقشو) و اك نال وتو رات هاا ابممحمت نم شرق

 تناهوىأ (هئلازج

 ىفةتلغو ىم 1اق ةقلق

 قىأ(لع هأ25) ىعملا

 (صللوأ) مارملان أيد
 ىلص دوح عمهم دكت ن ملاهيو رك ذامو) نرةنممهامقأن كله هلوقب ,(مهلمبق نمنورقلل 0

 ريل( رفكلا ىلعم-ه' المعامتجان عرب او هرخ [ىللا انسب نم 1 ذلا4- ءالعلزنأ هاوق : ىف (هل ع قوأاممجعتو) قالتخاالا اذهناةرخ الاةلملاىفاذهبانعمسام موقف( ىل_بوهيلعملاعتهللا[| اا 3
 و هللا ىدرر-ع ملأ هناكلذو ءاسو رلاو فارع الا ةءاج“ اللاورا الا ىععاته 4 ّ "و 6

 3 :- ١ تنأر دقو انريمكو اندمشتن أ هلاولاوو بلاط أد :ءاو +. يمال. 2و مل يلا درع راسو بح ص ى
 دما هألاقو مل_توه- ماعلا ىلص هام_مهاخ كينيا تاو ا ةدب ضاق يغسل اله لعفام امو) قفاولل فرشلاو
 راقكل ارابخأ ن ماهية عج

 225522555555554 ببببهبه هسسلا

 ءالوه قا نعرامكل هساىأ قاقشوةزعىفاورفك نيذلا ىلا مهتع هباكح ى اه» هلوةيراربالا ديسعممهفالخو (م عقاعشو

 نم مهابق نم انك اهأك ىلا: هلوقب(مهلبقن منو رعلا كالهاب) مهعب 0 مهحيبو نهوىأ(مهعنر ةنو) قدصلا نءراب دة ساو

 ىلا لاق ثيحىأ(ه.ىأامم محول و )سو هيلعملاعت هللا ىلص(دم> عمومي ذك نم هرك ذامو) صانمني>تالوا اودانةنرق

 ىلع) مه "المع اجا نعةتسن قو(مه الم عامتجا ن ءربساو) باذكرح اساذهنورفاك ا!لاقومهمرذنممهءاحزنا اوجعو

 دةوانريبكو انخيشت نب لاط ىلالمهفا 0 ا ا رام كلذو(ر ةكلا|
 املاقل ملا لك 2 :وام كك موقءالوه هالا كي نبا نع وانسي ضقافع اخ يرد شاع

 | و بردا هوا دو تعاوتمط ا يلسمأ ع ملأ سام ك.ةيلءأنا مرا لاقفكهلاوك عدنو اذ: آوانضفرأ اولا نول ست
 سحعل | ن نءةراغف ىأب اد >عائ هلاذهنا اد او الا لعجا اولاتفهللالا هلال اولو ةلاقارعورعن اولاقمجعلا +:

 ْ كالهاب) مهحيب وو( مهعبر هوز ىقاق_ثوةزعىفاورفك نيذلا لب هلون : مل-سوهيلعهللا لص هلوسرو



 ىاعث هاوةبىأ(م_هزيججعتو) انني نمركذلاهياع ]زنا م_عمارع نءةياك>ىل اعت هلوذ نم ىأ(مه الك ىفدسحلا نهرهظامو)

 (ايندلاىزةمهديعو و)بازحالا نمموزهمثلانهامدنجىاعتو هناح.س هلو#ب مهر كقو ىأ (م م يهونو) بابسالا ىفاو ةءريلق
 مهلسر ومهءايدنأىأ(مهلبقممالابيذك-:و)اهميلأ ب اذ_عقوذب ىأ(ةرخ' الاوإ اهي متع زهبىأايندلا ف ىرخةخنىفو
 كئلوأ ةكبالاباكأو طول ءوقودومودايوالاوذنو ءرفوداعو حوت موق مهلبتتيذك داو ةبوهنمنيب كلى أ(مهشا كالهأو
 هع اشي رقىنعب (ءالؤهديعوو) باقع ن3 لسرلا بذك الا لك نا بازحالا

 كعدنو انتل آوانءداولاةىفولأ :امم لاف لوملا لكم هيلع لمتالفد_دقلا كنولأ ب ٌكموةءالؤد
 متناولاو مجعل او برعلا اهيركل نيدت:دحاوةماك ّتنأ ىنيطعت أهومتلأ -ام كةيطعأ نا م: رأل افك لاو
 ىفد-4انمرهظامو)داربْئْدلاذهنارك-2لآ ىلعاوربصاواوثما اولا ةفهّشلاالا هلال ولو لاق ارشعو
 مه وةىق هللاءان آ امىلع مل .وهيلعىل اعتهللا ىلص هلمهدس> ىلع لا مهمالك ىف :رهظامىأ(مهمالك

 دسلا ناالا سو هل عىلاعت هللا ىل_دهقدص» معو مهفارتعا ىلع لدا مانندب نمرك ذل هياعلزناأ

 مه مأب اهولزب زعلاكب رةجر نئازخ هدنعمأ لاق ثيح( مهزيجعتو) مهبومل آى عأو مهتخ لأ سرخأ
 ىلاعت هللا ىل_صهصاصتخا اوركنأالمهئافبا.سالا ىف اوق”ريلف ام جيامو ضرالاو تاومسلا كلم
 دارأا1 8 امالفهدامع نمداضترا نكءاشن نماهي بد دن هذمدج راهنا مين ةومنلابمهثدب نم مسوهيلع

 اودعص لل ةكلذاو ركن أن اف مهديدا:دىفةومنلا اوعض ىتحاهيقفرصتلاوه:ارخن وك-اميالم هتاف

 ىأ(مهيهونو) مهروصقومهزعراهظاومهبكمتلاةافاذهىفودودارآ نإ ىحولا اولزني وءامسلاىلا

 نيذلاءالؤه يأ بازحالا نممو زهملللانهامد_تث> هلوقب مهريقحتو مهديك نهوو مهفعْض راهظا
 مهب ثرتكتالف ةينابرلار ومالا ف فرصتلا ىلءمهلةردقالةراقحاو وذدنجك ءلعاوب زدتو كودك

 ىأ(مهابق مالامهميذكستو)اهيفباذعلا مهقوذب (ةرخ”الاو) مهتم زم( ايندلا ىزخ مهديعوو)
 داعوحونموقم_هلبقتيذك هلوقب(م-4هللا كالهاو) م-هلبقممالا ن :رذك نمركذب م-هديعو
 مهل سرممالاب ذك (يءويذك نيذلا سن رقرافك ىنعي (ءالؤهديعو و) باقع ف هلوقىلا نوعرذو
 مل-_سوهيلعملاعئهللا ىلص ىالاريبصاو) مهديعو هلوةب ب وصنم ( مهباصم ل: م) مهب لحام مهل حيف

 نم(هركذمد_ة'املك,هتيلستو) هرخآ ىلا نولوةبامىلءريصا هلوقب ريصلابهرمأ ىأ ( مهاذأ ىلع
 عرشىأ(ذ+أمث)ةوسا ل سرلا نمهمدقت نيف مسوي عىلاعت هللا ىلص هاناومه رمأهيلال آامنايب
 ىفاسا ل ةهرخ آ ىلا دوادان دب ءركذاو هاوقب ( مال_ىلاوةالصلا هيلعدوادرك ذ ىف )هيل ست و هريمصت دعد
 رقخت_ساق هد بتوعقهنمر د دىذلاىلوالا فالخ نم هنمردصامرك ذب ةمصعملا طق: نمهدصق

 فال عدي (ءاردنالا صصقو) سد_ةفانههركذهجواذهفءريةبكلارافهبانأواعك ار رخو هر
 انتفدقاو هلوقمال_كاوةالصلام_بلع بوقعي وق<ساومهارباوبونأو ناميلسك اهرشكو
 روك ذم ص ةروسلوأقروكذملا(اذ_هلك)م-يلعايثمىلاعت هللا مهركذف هرخآ ىلا ناميلس
 ىأ(هنمو)هّتحاضفءام لقي وهقنور لب زب لا ريغ نم طاسترا م ىلع( ماظن نسحأو مالك زج وأ ف)
 (ةريثكلا ل#ا) ص ةروسلوأ قركذاممديربن المت واهنمو خا | ضع ؤونآر ةلازاعا نم

 ةرثكلاو تلقا ىفو اهمناعلةب_نلاب(ةليلقلا تاماكلا) تامتشاو (اهيلعتوطنا ىتلا) هاوقل ىناعملانمأ

 هلوقب(مهباصم لثم) مهبازحاو
 ءالوهر_ظغامو ىلاعت

 افلام ةدحاو ة>ءصالا

 ونلاريبصتو) قاوف نم
 هيلعىلاعت هللا ىلص

 لع -+ىأ (مل-سو

 ىأ ( مهاذأىلع) ريدلا

 ١ اوغلانام هتلجنمىذلا

 انب راولاقو هلمهمي ذك ىف
 مونىل_.قانظقانل لدع

 هلوقبهال_سقياسحلا
 نولوةءامىلءرع دا ىلاعت

 الو م-طوقب لاب ال ىأ

 نكوم_هلءقب ثرتكت

 امانا قالا ده ثماذعم

 انا عاود
 ةلماشلاىأ(هتيلستو)
 (هرك ذمد-ةثاملكب)

 (دخأمث) متع هناي ىأ

 هعيلست لعب 2 رشعأ

 هلوةبىأ(دواد ركذف)

 ير ا
 هياوأ هنا ديالا اذ دوا د

 ىإ عوج رلاريثك ىأ

 تنافباررالا برباونأ
 نابلا مزال كللسك
 رد_صامىلا تغئانالو

 امأو باحملا بان رأنم

 انه ىحكدلا هرك ذام
 ىأ (ءايدنالا صصتةو) باوصااب-ءأىلاعتهللاوباتكسل|ىفهرك ذنعتضرعأ اذإو باطلا ل_صفدب رسقي نا حاصن الا هذ
 د ركو ءانثلا مظعنمهياعلمتشاام «ماللاوةال_صل امهءاعمهريغوبوةعبو ق>ساو مهارنا وب ويأو نا هيل كم هتاياكح

 اذهنموأنآرقلازاجعا نموىأ (هنمو) ما رممأ و ىأ ( ماظن نسحأ ومالك رز+وأْف) ص لوأهركذىذلاىأ(اًذد لك )لءاطعلا

 تاوتثاىأ(توطنا ىنلا) ىفاعملاة-هجنمىأ(ةريثكلا)ل#اىلوالا(هل-#ا) نار فلازاكانم ص لوأر كذىذلا ل-مقلا
 .ىابملا ةيقيرح نه ىأ(ةيومتل اتااكل'اهيأد)



 ىأ(هلك) رك ذامىأ (اذهو)
 هو > ولا تضتموأ

 ة-ء'الا اهرك ذةريثك)

 ٌّك ندخوا (اه درك ل

 ذا) هزا>ءادودس>و

 باق ل-خاد اهرثكأ

 ةنمضاملا ىأ(ه-تةغالب

 الف) هنحاصق ب نارم

 هع ضذ ؛(د- ءناسحي

 0 1 :القىألوهجلا

 قوهن ر ل ىلع لعدن

 بحنالق ة>ي يت ةخسن
 نونبد-ءننادونالىأ

 انف)اءمفماكدملا

 ةخ-فىقوىأ(اد رقنم

 عاونأن < ىأ ادر غنم

 ىقالاهزاجءاىف) هنضدالم

 نول .-_قت باب

 ةحخسايت 5 (ةغالسبلا

 ةمحفملاداضلاب ه هديت

 ل م (

 اهبابيف لخاد وهام
 رك ذانمدتامم ريثك )

 (هصاوخ ىف قى لعلمك

 هريغؤدج ونالىلا ىأ
 ةدنا رلاىأ( هل ئاضف 9(

 (مزا حعاال) هيخ نع

 هحردت ةخسن قورحلاب

 ة-غيقح وله زاحءاىال

 رحعل اهبامكأ( زاحعالا

 ىلا ةعب رالاهوجولا)
 اهفوصخىفىأ (اهانركذ

 امو ايلع دمتعيلو

 اهادعامامأو (اهدعب

 نه) وهامئانانركذامم

 ٍهبئاعونآرقلا صاوخ
 ىأ (ى هعش اللا
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 1 اهح ومدعو ةيداعالةحاحالق ةرمربغهرك ذ م دقت دقو زاكتا هنا اذهىل هع نا هيلع لوقو ع- ددديلا قاب ُّط

 هوجو عم ىأ(هوجوىلانآر ةلازاعاىقرك ذ هناا ركذاريتكو) هءيج 64

 مر سس

 ىلا هاوأ ن نمل دقلا ادهىف(انر كذامريشكو) انه رك ذامىأ( (هلكاذهو) هاوقب 6 0

 ىلل-خاداهر 1 اذااهر 5 مع "الااهركذةريسثك هوجوىلا)ااضم(نآر ةلازا عاىفركذدنا) اه

 ا هيلا عجري ناكناوملتفح ليهستك البلا قل دبالماهنسنا ىلا هرش [هلوقيراثأ (هلاغالبب ب باب

 نمىل-ءد ىلب (هزاحعاىفادر ة:ءانقدعي ناب حيالف) زاعالا هوجو نة ”الاهدعت لالاو دبع عل هجول

 هلاصلخألا ن >وهئاز 5 ةلكا شك اهنمانق دعمت( ةغالماا نود ليصقت ب ان وقالا) هنار ةوأدعباو

 ةروسك كلذ*»_.:نوكدالامزحءملا نهذاهلعفةوتالهنانزا»ءالان ءالدنال ما|نهدرنمنو
 قدعب) ةء الان ءىأ( مهنعا هرك ذدانمدقامريشك ) ر وك ذملا ل منمىأ(كالذكو) الث ءصالخالا
 : ىهامناةفرصلابل-ق ة,لنمدن ء(زاجعالا ةننيةحو) هيف هلل خدمالهنال (هزاحعا!الولث اهو هضاود

 ىيةحنىف(اهيلعدم“ ةعبلق ارك ذ ىلا) لات [كالو أ ىلاعت هللا هجر فخ دملااهمدق ىثل | (ةعد رالاهوجولا)

 نم)و هاا باتكلا مو مك وو مي وزاجعالا

 الود_عنالىأ(ينُم دف كى .ءاعغو) هريغمااكىفدجونالىتل(نآر 2ةلاصاوخ

 اللب دقوا ادلو قيفوتلاامىأ(قيثو ا اهللابو) ىهانثت

 ىو قفوملاهتلاوخ -ذاا ضءد قو هتئانعوهللا نمالا ىهاذتمال

 | هتيطعأىااسمو ىلاءدنعنآرقلا هلغش نم ىءمذق ثيدح

 ىأق عم ف رهل عجاقمهللا نيرك اشااباو5 لضفأ

 لل[ نآرقلاةزجعم متاع م ىمغ وىمهءاق-ُثو

 هيلعملاءت هنا ىلبص هنا >عم مظعأى هه

 ةوظع ىر ع ردعك مل و

 ةمرؤام ساهم قد ةسانم

 هيلع ةّرجعمو
 لاف

0 

 ثلاقلاءزحلا هيلي و ءافشلا ىلع ضان رلا مسن نمىفاثلاءزجلا هتلادمحك مت
 (سمشلا سدحو رمقلا قاقشنا لصف) هلوأ

 ا

 (قيفونلاىلوهقلو) قحتلاباناذهو بلر غبن
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